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Dette mål- og strategidokumentet gjelder for årene 2022–2026 og er vedtatt av
Norsk filmforbunds årsmøte i mai 2022.

Hensikt
Filmforbundet skal bidra til at Norge utvikler en bærekraftig TV- og filmbransje. En
strategi for Filmforbundet er derfor nødvendig for å sikre en langsiktig, positiv og
fremtidsrettet utvikling til det beste for våre medlemmer og TV- og filmområdet.

Organisasjonsstrategien skal være forbundets overordnede og langsiktige strategi.
Den skal være rammen rundt  en helhetlig politikk og gi administrasjonen
nødvendige prinsipielle føringer.

Handlingsplaner skal utarbeides årlig av administrasjonen og skal inneholde mer
detaljerte og konkrete tiltak som svarer på hvordan organisasjonen skal nå visjonen
og målene.

Omfang
Strategien gir føringer for alt arbeid som gjennomføres i forbundet og den skal
berøre alle arbeidsprosesser.

Avgrensninger og rammebetingelser
Det legges til grunn at strategien skal gjennomføres innenfor budsjettrammer og
stillingshjemler, samt være i tråd med gjeldende vedtekter.

Om Norsk Filmforbund
Norsk filmforbund er en fagforening, rettighetsforvalter og kunstnerorganisasjon som
organiserer profesjonelle yrkesutøvere innenfor norsk audiovisuell produksjon,
herunder film- og TV-produksjon til alle distribusjonsplattformer.
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Forbundet har derfor følgende tre kjerneområder for sitt virke:

1. Fagforening som sikrer lønns- og arbeidsvilkår gjennom overenskomster
med produsentene og andre relevante parter.

2. Rettighetsforvalter som utbetaler opphavsrettsvederlag til de som gjør en
skapende innsats innenfor audio og audiovisuell produksjon Iht. Lov om
opphavsrett §§ 2 jf.1 (Åvl) har den som skaper et åndsverk, herunder filmverk,
«enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig
eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmenheten»

3. Kunstnerorganisasjon som arbeider for at skapere kan leve av sitt virke
gjennom endringer i lovgivning og praksis, som styrker deres økonomiske
interesser og sosiale rettigheter.

Fagforeningen, rettighetsforvaltningen og politikk hånd i hånd
Filmforbundets store styrke og fortrinn er summen av de tre kjerneområdene
fagforening, rettighetsforvalter og kunstnerorganisasjon. De overlapper og påvirker
hverandre positivt og styrker den kollektive makten både politisk og som
rettighetsforvalter.

Fagforeningenarbeidet og tariffavtalene med Virke1 gjør at streik og søksmål kan
benyttes til å sikre opphavsrettigheter i tillegg til gode lønns- og arbeidsvilkår.
Tariffavtalene legitimerer forvaltningskontraktene hos alle mediehusene. Dette betyr
at tradisjonell fagforeningsarbeid og forbundets medlemsmasse og makt, også
styrker rettighetsforvaltningen betraktelig.

1 Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen.
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Nåsituasjon
Filmforbundet hadde i 2021 en god utvikling innenfor de fleste arbeidsområdene. Dette gir
rom for optimisme og positive utsikter for den fremtidige utviklingen av forbundet. Det er
uansett viktig å ha klart for seg de viktigste styrkene og svakhetene forbundet har, samt
hvilke trusler og muligheter forbundet må forholde seg til nå og som kan komme framover.
Disse faktorene bør tas i betraktning i de målene og handlingsplanene forbundet setter. De
viktigste faktorene anses å være:

Styrker

★ Godt fundament i avtaleverket og overenskomster for medlemmene

★ NFF har forhandlingsretten og sanksjonsmuligheter overfor produsentene

★ Kombinasjon fagforening og rettighetsforvaltning er gjensidig styrkende

★ Svært mange går på lønn, noe som gjør det mulig å bruke streikevåpenet etter loven

★ Erfaring og kompetanse i forbundet

Svakheter

★ Lite synlighet utad
★ Svak økonomi
★ Lav organiseringsgrad på mange produksjoner. Spesielt TV-Underholdning
★ Forbundet oppleves som å ha større fokus på film enn på TV.
★ Få organiserte fagutvalg
★ Svakere argumenter for faste ansatte til være medlemmer
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★ NFF har ikke hatt kapasitet til å følge opp de som aksepterer arbeidsbetingelser
under tariff

Muligheter

★ TV- og fimbransjen er i betydelig vekst
★ Det er nå arbeidernes marked, som kan gi økt mulighet til å stille krav
★ Flere fagfunksjoner ønsker å bli medlemmer
★ Mulighet til å styrke medlemsmassen med fagsjefer og spesialister
★ Stort potensiale for medlemsvekst og dermed også en sterkere økonomi
★ Dekke behov for NFF sertifisering av filmarbeidere og/eller produksjoner

Trusler

★ Økt konkurranse om medlemmene fra andre forbund

★ En for bred medlemsmasse kan føre til mindre identifikasjon med forbundet

★ Intern konkurranse om forbundets tid og ressurser mellom medlemmer og
fagfunksjoner

★ En tendens til at flere blir faste ansatte grunnet press i bransjen og som et grep for å
omgå rettighetsbetaling

★ Forbundet har ikke tariffavtaler for faste ansatte og har derfor lite å tilby den delen av
bransjen der dette er mer vanlig.

★ Er en gryende tendens til at flere blir faste ansatte som et grep for å omgå
rettighetsbetaling

Visjon
NFF skal være en organisasjon som bidrar til at TV- og filmarbeidere skal kunne leve av sitt
virke og opprettholde en stand av solide fagfolk som en del av et mangfoldig kulturliv. NFF
sin visjon er derfor:

NFF gjør det mulig å være profesjonell TV- og filmarbeider - gjennom alle faser
av yrkeslivet

Misjon
I over 75 år har NFF sørget for å skape trygghet for våre medlemmer ved å
sikre gode levekår i en uforutsigbar hverdag. Vi løfter frem verdien av
åndsverk. Vi er tett på og gir faglig og juridisk bistand, også når konflikter
oppstår. Vår erfaring og kompetanse kommer hele TV- og filmbransjen til gode.

Verdier - vår rettesnor
Verdiene er rettesnoren for alle medarbeidere og tilitsvalgte , og signaliserer for omverdenen
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hva som kjennetegner organisasjonen. Ved å ha et aktivt og bevisst forhold til verdiene, skal
det også forhindre at uheldig praksis får fotfeste.

Verdiene skal drive oss frem mot visjonen, gjøre oss tydelige, og hjelpe oss å ta de riktige
beslutningene. Medarbeidere ansettes etter dem og atferd belønnes i forhold til dem. De
skal være i hodet og i hjertet på alle som representerer forbundet. Beslutninger skal tas på
grunnlag av dem.

Filmforbundets funksjon
★ Samlende

★ Ansvarlig

★ Proaktiv

Filmforbundets fokus
★ Engasjert

★ Serviceinnstilt

★ Fremtidsrettet

Filmforbundets filosofi
★ Tett på

★ Kunnskapsbasert

★ Løsningsorientert

Filmforbundets fremferd
★ Profesjonell

★ Samarbeidsorientert

★ Kampklar om nødvendig
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Hovedmål
Målene i strategien fastsettes med et hovedmål med tilhørende delmål. Hovedmålet er
hjemlet i vedtektene §1-2 Formål;

NFF skal fremme, ivareta og samordne medlemmenes og faglige, økonomiske,
sosiale og kunstneriske interesser.

Delmål - Bærekraft i et tv- og film-perspektiv
Delmålene skal utdype og sikre oppnåelse av hovedmålet. Det er altså summen av
NFF sitt arbeid og gjennomføring av handlingsplanene som skal føre til
måloppnåelse.

NFF støtter opp om FN`s bærekraftsmålene generelt, spesielt “Anstendig arbeid og
økonomisk vekst”, “God helse og livskvalitet” , “Stoppe klimaendringene” og
“Samarbeid for å nå målene”. Delmålene er inspirert av disse bærekraftsmålene.

Delmål fagforening

● NFF skal fremme et seriøst, mangfoldig og likestilt arbeidsliv
● Medlemskap i NFF skal oppfattes som en naturlig del av TV- og

filmarbeidernes yrkesliv
● NFF skal være en synlig profesjonell organisasjon med et godt omdømme
● NFF skal fremme klima og miljøvennlige TV- og filmproduksjoner
● NFF skal fremme rekruttering og bidra til å kvalitetssikre faglig god og relevant

utdanning og muligheter for livslang læring
● Samarbeid med arbeidsgivere og tillitsvalgte skal sikre Skandinavias beste

arbeidsvilkår og tariffavtaler for medlemmene
● Fagutvalgene og lokallagene skal sikre at forbundet totalt får større

gjennomslagskraft og bidra til mer målrettede tiltak for å dekke medlemmenes
ulike behov.
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Delmål rettighetsforvaltning

● NFF sin vederlagsforvaltning skal gjennomføres profesjonelt og effektivt
● NFF skal styrke det skandinaviske samarbeidet med våre

søsterorganisasjoner innenfor rettighetsforvaltning
● NFF skal fortsatt være ledende i Europa på å fremforhandle gode

rettighetsavtaler
● Rettighetsvederlagene skal øke og andelen av kostnadsfradraget skal på sikt

reduseres som følge av dette.

Delmål kunstnerorganisasjon

● Styrke vilkårene for kunstnerisk og kreativ frihet i all audiovisuell produksjon
● Fremme vår nasjonale filmkunst og egenart ved å sikre et vitalt og uavhengig

produksjonsmiljø
● Holde offentlige tilskuddsgivere og andre aktører til prinsippet om armlengdes

avstand og fagfellevurdering
● NFF skal samarbeide nasjonalt og internasjonalt om kunstnerpolitiske tiltak

Implementering, oppfølging og måloppnåelse
Organisasjonsstrategien implementeres av administrasjonen. Rapportering av
måloppnåelse gjøres jevnlig til styret og årlig i årsmeldingen.
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