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Kjære medlem,

I over 75 år har Norsk filmforbund 
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 kom-
petanse kommer hele TV- og filmbran-
sjen til gode.

Dette er forbundets misjon. Vår 
eksistensberettigelse er å jobbe for 
medlemmene og en stadig bedre bran-
sje som man kan stå i gjennom et helt 
yrkesliv. Her er det et stykke igjen til 
målet. 

Når vi nå er inne i vårt 76. år, dessverre 
uten at vi fikk feiret jubileum med brask 
og bram, så markerer vi likevel en liten 
milepæl ved å legge frem for vedtak 
på årsmøtet en langsiktig overordnet 
strategi for forbundets arbeid i de neste 
75 årene, eller ihvertfall fem av dem.

For hva skal forbundets fokus være 
fremover? Hvordan kan NFF gjøre en 
forskjell for deg i din arbeidshverdag? 
Det er dette vi skal levere på i vårt 
daglige virke.

For å gjøre det trenger vi å ha tett dia-
log med dere. Som når Christine ringer 
og etterspør grønne grep som gjenbruk 
av rekvisitter, og når Thomas sender 
mail en sen kveld etter å ha blitt kastet 
på glattcelle mens han filmet aktivister 
på Sjursøya. Vi kan både bistå deg her 
og nå, men også omsette din person-
lige opplevelse til nyttige tiltak for alle i 
bransjen.

I de siste 15+ årene har Filmforbun-
dets logo vært en hund. Den kan 
tolkes på flere måter. Nå som NFF er 
en fagforening, kunstnerorganisasjon 
og rettighetsforvalter har vi flere roller 
å spille. Vi skal være TV- og filmar-
beidernes beste venn på arbeidsavtaler 
og rettighetsvederlag, politikernes 
førerhund i filmpolitikken og vaktbikkje 
når politiet arresterer dokumentarfilms-
kapere på jobb. 

Akkurat nå opplever vi en boom i bran-
sjen der alle etterlyser oppdatert kom-
petanse og økt kapasitet. Et gledelig 
høyt produksjonsvolum gjør at det nå er 
mangel på TV- og filmarbeidere. Dette 
burde ikke ha kommet som noen over-
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Pandemien har vist oss hvor fort verden 
kan endre seg. TV- og filmbransjen har 
vist endringsevne og levert mye bra 
innhold tross uforutsigbare hverdager. 
En av de viktigste lærdommene korona-
pandemien har gitt mange medlemmer, 
er at det lønner seg å gå på lønn/skat-
tekort fremfor faktura. De som går på 
lønn har vært godt beskyttet av arbeid-
smiljøloven og våre overenskomster i 
tilfeller av utsettelser og oppsigelser.

I 2021 har vi opplevd en markant 
økning i antall registreringer for ved-
erlag gjennom F©R, Filmforbundets 
organisasjon for rettighetsforvaltning. I 
tillegg har vi landet flere gode opphavs-
rettsavtaler, blant annet med Netflix og 
NENT/Viaplay. Våre opphavsrettsavtal-
er bidrar til at vi hvert år kan fordele 
et betydelig antall millioner kroner i 
opphavsrettsvederlag til rettighetsha-
vere med forvaltningskontrakt. I 2021 
satte vi ny utbetalingsrekord og delte ut 
totalt over 19,8 millioner kroner. Vi ser 
samtidig at flere rettighetshavere har 
et forbedringspotensial i å sikre riktig 
rettighetsklausuler i deres arbeidskon-
trakter og registrere produksjoner de vil 
søke vederlag for til rett tid.

Forbundskontoret har vært preget av 
omstilling det siste året, men vi har 
likevel klart å effektivisere mye av ad-
ministrasjonsarbeidet. Vi har også hatt 
en god utvikling innenfor de fleste tjen-
esteområdene — ikke minst innenfor 
vårt politiske arbeid hvor vi blant annet 
har fått skrevet flere høringssvar.

Vi føler oss bedre rustet enn på lenge 
og er optimistiske for den fremtidige 
utviklingen av forbundet.

Takk til engasjerte medlemmer som 
kommer med konstruktive innspill, slik 
at vi kan være et best mulig forbund for 
alle i TV- og filmbransjen. 

Sammendrag

BEDRE RUSTET FOR FREMTIDEN

“I OVER 75 ÅR HAR NORSK FILMFORBUND SØRGET FOR Å SKAPE
 TRYGGHET FOR VÅRE MEDLEMMER VED Å SIKRE GODE LEVEKÅR I EN 

UFORUTSIGBAR HVERDAG.”

raskelse. Med stadig økende utflagging 
før pandemien sluttet flere i bransjen 
fordi de ikke fikk nok kontinuitet. Det 
var blitt sesongarbeid for single 20- og 
30-åringer. Noen har heldigvis latt seg 
rekruttere tilbake.

I en bransje basert på prosjektarbeid 
er det ingen enkeltaktør som tar et 
overordnet ansvar for helheten. Det 
er NFFs, og de andre bransjeorgan-
isasjonenes, kanskje viktigste oppgave 
nå: å samarbeide om å få tettet sprek-
ker i samfunnets velferdsordninger og 

fylle tomrom med vekstmuligheter og 
bærekraft.

Filmforbundet har sammen med Virke 
Produsentforeningen og den nasjo-
nale filmkommisjonen dannet en sty-
ringsgruppe som skal kartlegge kom-
petanse- og kapasitetsbehov og jobbe 
systematisk for at alle ledd tar ansvar 
for ettervekst i nøkkelfunksjoner. Frem-
tiden er grønn og lys.
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COVID-19-pandemien 
Løpende dialog med myndighetene 
om tiltak for å avhjelpe konsekvensene 
har vært en fast del av det politiske 
arbeidet også i denne perioden. For-
bundsleder har vært en del av Kultur-
byråden i Oslo sin dialoggruppe om 
korona som har vært et effektivt forum 
for å spille inn behov og få overb-
likk over utfordringer i andre deler av 
kulturlivet. Norsk filminstitutt (NFI) og 
Kulturrådet har sammen gjennomført 
et gjenoppbyggingsprosjekt bestående 
av ulike delrapporter og innspillsmøter, 
der forbundsleder har deltatt og holdt 
innlegg.

I overgangen til ny regjering, samt op-
pblomstring av Omikron-smitte, har 
kompensasjons- og stimuleringsordnin-
gene vært mindre forutsigbare og hatt 
periodevise hull og har dermed medført 
tapte inntekter for flere kinofilmer. Igjen 
har flere av ordningene NFI har utlyst 
kommet sent på plass og skapt usikker-
het.

Vi har sammen med Virke Produsent-
foreningen, filmkommisjonene, LO 
og NHO fortsatt å spille inn at insen-
tivordningen er et av de mest treffsikre 
tiltakene for å skape aktivitet i den nor-
ske audiovisuelle bransjen også under 
korona. 

Innspill til ny regjeringsplattform og 
statsbudsjettet for 2022

Bransjerådet for film spilte inn et sam-
let tekstforslag til satsningsområder på 
film- og TV-området til Hurdalsplattfor-
men, samt våre omforente prioriteringer 
til tilleggsproposisjonen for statsbuds-
jettet 2022.

Forbundsleder deltok på høring i 
Stortinget om statsbudsjettet for 2022 
den 4. november og løftet frem føl-
gende saker:

• Økt filmfond

• Økt ramme for insentivordningen

• Mer satsing på regional film

• Flere kunstnerstipend

• Filmallianse for filmskapere 

Insentivordningen 
NFF har kontinuerlig forsvart insen-
tivordningen i media gjennom 2021 og 
så langt i 2022, men samtidig påpekt 
at den bør flyttes til Næringsdeparte-
mentet og gjøres om til en automatisk 
refusjonsordning — såkalt regelstyrt.

Våren 2021 gjennomførte Oslo Eco-
nomics en evaluering av insentivordnin-

FORBUNDSLEDER ELISABETH O. SJAASTAD

ÅRSBERETNING FOR 
FORBUNDSLEDERENS 

POLITISKE ARBEID
MAI 2021-APRIL 2022

Endelig kan vi komme tilbake etter 
pandemiens asosiale krav til livet. Men 
vi har ikke sittet stille i våre «huler». 
Takket være den digitale tidsalder så 
har vi fått til mye i året som har gått 
siden forrige årsmøte. Økonomien er på 
plass i den forstand at vi har full over-
sikt og kontroll. Imidlertid har vi noen 
kostnader vi gjerne skulle vært foruten, 
men som er på vei ut. Dessuten har vi 
nye kostnader som vi må vi ta stilling til 
i året som kommer.  Slik er det for en 
organisasjon i vekst og utvikling.

Hvilken vei vi skal gå vil vi konkretisere 
gjennom årsmøtets vedtak om strategi 
for organisasjonen. Her har styret fått 
meget gode, kreative og presise forslag 
fra administrasjonen som går grundig 
gjennom hvem vi er, hva vi vil, hvor vi 
skal og hvordan. 

Vi har brukt året på å stake ut veien 
videre med NFR gjennom en ny sa-
marbeidsavtale. Den er oppdatert og 
endret særlig i forhold til økonomiske 
konsekvensene av nye juridiske regler 
for forvaltning av rettighetsmidler, men 
også modernisert i språk og innhold.  

Av store kostnader som kommer er 
iverksettelse av et arbeid for å etablere 
et IT-system for F©Rs foredelingsar-
beid for å redusere den årlige tids-
bruken med dette og være forberedt 
på videre økning i vederlagsmidler til 
rettighetshaverne og følgelig volum på 
arbeidet.

Hovedstruktur på administrasjon og 
ledelse kom på plass tidlig etter for-
rige årsmøte med ansettelse av Morten 
Deol som raskt fylte jobben. Dermed 
vil vi takke forbundsleder for også å ha 
håndtert rollen som administrasjons-
sjef i foregående år og for hvor tydelig 
det har blitt at vi nå har en fagpolitisk 
leder på full tid. For eksempel har vi 
ikke bare kommentert på høringen til ny 
NRK-plakat, men har satt dette inn i en 
strategisk helhet som øker effekten av 
arbeidet.

STYRELEDER TORE KILLINGLAND

VELKOMMEN TIL DET 
NORMALE LIV

Styrets årsmelding
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tilføre regionene friske midler og flere 
oppgaver.

I desember 2021 sendte Kulturdeparte-
mentet Oslo Economics’ evaluering 
av de regionale filmvirksomhetene på 
høring. 

Norsk filmforbund var representert i re-
feransegruppen ved leder av lokallaget 
i Filmforbundet Vest. Han ble invitert til 
kun et møte og fikk ikke tilsendt utkast 
til rapporten før den ble ferdigstilt og 
sendt til departementet. Vi hadde for-
ventet større brukermedvirkning. Dette 
var ikke en god prosess. 

Rapporten fra Oslo Economics, som ble 
bestilt av NFI, har begrenset verdi i det 
videre arbeidet med å utvikle den re-
gionale filmpolitikken. Den beskjeftiger 
seg primært med å beskrive nåsituas-
jonen og å gjøre tekstanalyser og for-
tolkninger i gamle dokumenter. Anbe-
falingene synes å være svakt fundert. 

Vi anbefaler i vårt høringssvar at det 
nedsettes et hurtigarbeidende bran-
sjeutvalg som får i mandat å gjennomgå 
innspill fra høringen og utarbeide 
forslag til en helhetlig og fremtidsrettet 
regional filmpolitikk som dekker hele 
landet. Utvalget bør bestå av represent-
anter foreslått av de regionale filmvirk-
somhetene, brukere fra regionene (pro-
dusenter, filmskapere, filmarbeidere) 
foreslått av bransjeorganisasjonene, og 
evt. andre med spesielt relevant kom-
petanse/og eller erfaring. 

Bransjeutvalget bør også gjennomgå 
dagens poengsystemet for fordeling av 
midler mellom filmsentrene og vurdere 
kriteriene på nytt.

I arbeidet med NFFs høringssvar ble 
det avholdt et digitalt fellesmøte mel-
lom forbundsleder og alle våre lokal-
lag (leder og styrene), samt et digitalt 
innspillsmøte for medlemmene

ANDRE SAKER:

 
Norsk filminstitutt (NFI) 
NFI har i perioden vært i en intern 
omorganiseringsprosess. Det har fra 
bransjens side vært uttrykt bekymring 
knyttet til ny avdelingsstruktur og 
fordeling av oppgaver, samt en opplev-
else av at konsulentordningen har vært 
under press. Intern fagkompetanse 
har blitt forbigått og flere nøkkelper-
soner med stor faglig tillit i bransjen har 
sluttet. Den nye avdelingsdirektøren 
for utvikling, kunstnerisk vurdering 
og spill gjorde seg bort med en bar-
dus fremferd, og sluttet etter kun få 
måneder i jobben. Denne uroen skapte 
en anstrengt dialog med bransjen, som 
opplever NFI som innadvendte og lite 
lyttende til bransjens behov og innspill. 

NFF, NFR og Dramatikerforbundet 
har sammen avholdt månedlige møter 
med avdelingsdirektør Lars Løge m.fl. 
(i tillegg til Bransjerådets dialogmøter). 
Dette har blant annet resultert i at en 
ny ordning for rammetilskudd til de 
kreative (manus/regi) skal etableres i 
2022.

NFF har også blitt invitert til å komme 
med innspill til NFIs formatplaner for 
dokumentarfilm og kortfilm som er i 
prosess.

Bransjerådet for film 
Bransjerådet for film bestod tidligere 
av forbundslederne fra de fem organ-
isasjonene: Norsk filmforbund, Norske 
Filmregissører, Norske Dramatikeres 
Forbund, Norsk Skuespillerforbund og 
Virke Produsentforeningen. I september 
2021 ble Bransjerådet, på forbundsled-
ers initiativ, utvidet med Norske dis-
tributørers forening og Film & Kino slik 
at hele næringskjeden er representert. 

Det utvidede Bransjerådet har hatt 

gen på oppdrag fra Norsk filminstitutt. 
Forbundsleder i NFF var en av aktørene 
som ble intervjuet. Evalueringen kom 
med dårlig funderte konklusjoner om 
at ordningen ikke var samfunnsøkono-
misk lønnsom for Norge, samt at beg-
renset kapasitet på filmarbeidere talte 
mot å gjøre ordningen regelstyrt på 
nåværende tidspunkt. Forbundsleder 
kritiserte umiddelbart denne rapporten 
i media. Norsk Industri har siden bestilt 
en korrigerende rapport samt en ring-
virkningsanalyse. Kulturdepartementet 
har varslet en gjennomgang av ordnin-
gen før de konkluderer på veien videre. 
NFF, Virke og filmkommisjonene har 
vært svært aktive for å få gehør for en 
regelstyrt ordning fra 2023.

To ulike private initiativ til å utvikle stu-
diofasiliteter i Oslo/omegn viser også 
at det finnes en investeringsvilje og et 
enormt uforløst potensial. 

NFI mottok færre søknader for et 
nesten halvert omsetningsnivå i Norge i 
årets søknadsrunde for insentivordnin-
gen, til tross for en eksplosiv internas-
jonal vekst på dette området. Det viser 
i praksis hvor lite attraktiv vår insen-
tivordning er.  

HØRINGER: 

NRK 
29. november mottok kultur- og likes-
tillingsminister Anette Trettebergstuen 
Medietilsynets utredning om NRKs 
bidrag til mediemangfoldet og hvordan 
NRKs virksomhet virker inn på konkur-
ransesituasjonen i det norske medi-
emarkedet.

Norsk filmforbund og Norske Filmreg-
issører hadde bedt Medietilsynet om å 
gjøre en konkurranseanalyse av NRKs 
håndtering av rettighetserverv i forbin-
delse med avtaler om engasjement på 
enkeltstående produksjoner for NRK 

som inngås med regissører og filmar-
beidere. Dette ble ikke gjennomført, 
men vårt innspill ble omtalt og oppsum-
mert i rapporten.

Kulturdepartementet sendte NRK-
plakaten ut på høring samme dag som 
Medietilsynets rapport ble offentlig-
gjort. NFF leverte et eget høringssvar, 
og bidro til høringssvar på vegne av 
Bransjerådet for film og Kunstnernett-
verket. Disse høringssvarene kom med 
detaljerte og begrunnede endrings-
forslag, samt dokumentasjon på dagens 
kritikkverdige praksis. 

I prosessen med å utarbeide høringss-
varet, ble medlemmene invitert til et 
digitalt innspillsmøte for å komme med 
sine synspunkter.

Forbundsleder skrev på bakgrunn av 
vårt høringssvar en kronikk i Medier24.

Som en oppfølging av et av våre 
konkrete forslag, tok forbundsleder 
initiativ til et digitalt møte mellom 
Kunstnernettverket og Medietilsynet 
for å diskutere en fast innspillsmulighet 
i forbindelse med den årlige All-
mennkringkastingsrapporten. Møtet 
ble avholdt 8. april og Medietilsynet 
vil vurdere hvordan dette evt. kan 
struktureres. Vi fikk uansett benyttet 
møtet til å etterspørre hva slags egne 
undersøkelser/analyser/dokumentasjon, 
utover NRKs årsrapport, Medietilsynet 
legger til grunn for tilsynet. Vi pekte 
spesifikt på at oppfyllelse av krav som å 
“stimulere” produksjonsmiljøet er van-
skelig å måle uten å få tilbakemelding 
fra miljøet som skal stimuleres.

Evaluering av regionale  
filmvirksomheter 
Norsk filmforbund har i alle år arbeidet 
for å styrke den regionale filmen. Det 
har vært en positiv utvikling over tid, og 
vi mener at bransjen nå er moden for å 
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blant annet vurdere tiltak for å fremme bred 
deltakelse i samfunnsdebatten, tiltak mot “fal-
ske nyheter” og tiltak for å motvirke spredning 
av hatefulle og andre ulovlige ytringer i sosiale 
medier.”

Norwaco 
NFF har de siste to årene stilt til valg i sam-
tlige sektorers fordelingsutvalg som velges 
for to år av gangen. I 2021 ble forbundsleder 
valgt inn i Arkiv-sektor.

På årsmøtet i 2021 var styreplassen for op-
phavere på valg og vi hadde stilt forbundsad-
vokat Bjørn Brem som kandidat til denne, og 
forbundsleder som kandidat til valgkomiteen.

Forbundsleder ble valgt til valgkomiteen, mens 
BONO beholdt styreplassen.

I forkant av Norwacos årsmøte 23. mai 2022 
har NFF og NFR sendt inn et forslag om å 
utvide Norwacos styre med en ekstra plass 
til opphavere f.o.m 2023. Da vårt forslag 
kom inn etter forslagsfristen 1. februar, måtte 
styret, i henhold til vedtektene, godkjenne at 
dette likevel kunne legges frem for årsmøtet. 
Forslaget ble nedstemt i styret 7. april.  Vi har 
fått opplyst at styret har som praksis at innk-
omne forslag som kommer for sent og som 
det ikke er flertall for i styret, ikke blir lagt frem 
for årsmøtet. Vi har allerede meldt saken inn til 
behandling på årsmøtet i 2023.

Dagens fordeling av plasser og tilhørende 
organisasjoner viser at det er “trangest” om 
plassen blant opphavere for visuelle verk og 
levende bilder, der hele 9 organisasjoner må 
dele på kun 1 plass. Disse 9 utgjør 25% av alle 
Norwacos medlemmer som da kun får 1 av 10 
plasser i styret, til tross for at dette er en av de 
største og mest vesentlige gruppene innenfor 
audiovisuelle verk. 

For opphavere til litterære verk er det 2 plass-
er på 11 organisasjoner, opphavere til musikk 
1 plass på 5 organisasjoner, for utøvere 3 
plasser på 6 organisasjoner, mens kun den ene 
av de 3 produsentplassene må deles og da 
kun mellom 3 organisasjoner.

NRK arkiv 
I starten av 2021 tok NFF og NFR initiativ 
til en kampanje i forbindelse med Norwa-
cos reforhandling av NRK arkiv-avtalen som 
startet høsten 2021. Forrige arkivavtale ble 
svært dårlig mottatt av Norwacos medlemmer. 
Mange mente at det nesten hadde vært bedre 
å si nei til den. 

Styret i Norwaco bevilget et budsjett på 
400.000 kr og byrået Anorak, som tidligere 
har gjort bl.a #utenmusikk og Åndsverklovbo-
ka, fikk oppdraget.

Kampanjegruppen har bestått av følgende 
personer:

• Elisabeth O. Sjaastad forbundsleder NFF (leder)

• Hege Fagerheim, nestleder Norsk Journalistlag (NJ)

• Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONOAnder

• Fabritius, styremedlem i Grafill (trakk seg i novem-
ber 2021)

• I tillegg deltok Norwacos kommunikasjonsansvarlig 
Jon Harald Knudtzon som sekretær

Kampanjen ble iverksatt 12. november og 
fikk svært god og bred mediedekning. Målet 
for kampanjen var å få oppmerksomhet om 
det eldre NRK-arkivet som felles kulturarv, og 
NRKs rolle i formidlingen av det. Vi ville ha 
frem budskapet om at NRK har råd til å betale 
et rimelig vederlag til rettighetshaverne for at 
hele det eldre arkivet skal være tilgjengelig for 
publikum. Sympatien i medieomtalen gikk i vår 
favør.

Norwaco og NRK kom ikke til enighet og 
brakte forhandlingen inn til Riksmekler. Me-
kling startet 

4. mars, men tok pause frem til 23. mars. Riks-
mekler måtte avlyse mekling denne datoen 
og oppfordret partene til å forsøke å komme 
til enighet på egenhånd. Ny mekling ble satt 
opp 19. april. Etter flere skriftlige runder 
med tekstforslag, valgte styret i Norwaco 
å godkjenne en ny avtale uten å gjennom-
føre videre mekling eller ta brudd. Den nye 

jevnlige møter i perioden og samar-
beidet tett om flere av de store sakene. 
Dette inkluderer innspill til koronatiltak, 
NFI, medfinansiering, regjeringsplatt-
formen, statsbudsjettet, NRK-plakaten 
og høring på evalueringen av regionale 
filmvirksomheter. Bransjerådet invit-
erte Familie- og kulturkomiteen på 
Stortinget til en samling i forbindelse 
med Nordsjøen-premieren i oktober, og 
møtte kulturministeren 9. november. 
Bransjerådet har hatt jevnlige dialog-
møter med NFI. 

Bransjerådet var del av vertskapet for 
Oscarvaken for film- og kulturbransje 
og inviterte politikere på Gimle kino 
i forbindelse med Æres-Oscar til Liv 
Ullmann og to nominasjoner til Verdens 
Verste Menneske natt til 28. mars.

Kunstnernettverket (KN) 
Forbundsleder har deltatt på flere 
møter i nettverket i denne perioden. 
KN arrangerer en årlig debatt under 
Arendalsuka, og forbundsleder ledet 
denne debatten som handlet om den 
varslede kunstnermeldingen under 
Arendalsuka i august 2021.

Kunsternettverkets arbeid organiseres 
også i flere utvalg og forbundsleder er 
nå leder av kunstnerpolitikkutvalget og 
medlem i DKS-utvalget (Den kulturelle 
skolesekken). Kunsternettverket har i 
perioden sendt inn eget høringssvar på 
NRK-plakaten og et tilleggsinnspill til 
den kommende kunstnermeldingen.

Filmforbundets ståsted i debatten om 
ytringsfrihet sommeren 2021 
Sommeren 2021 raste debatten i en 
rekke norske medier om en støtteerk-
læring fra 15 norske kunstnerorgan-
isasjoner, deriblant Norsk filmforbund, 
for et innspill som ble sendt av Norske 
Dansekunstneres til den regjering-
soppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen. 
Norske Dansekunstneres innspill hadde 

tittelen Den kunstneriske ytringsfrihet-
en er under press. De 15 øvrige kunst-
nerorganisasjonenes støtte til Norske 
Dansekunstnere hadde tittelen Vi 
anmoder Ytringsfrihetskommisjonen om 
å ta dette på ytterste alvor; (følg lenken 
for å lese støtteerklæringen.)

Det oppsto mange misforståelser om 
hva henholdsvis innspillet og støtteerk-
læringen hadde som formål. Filmfor-
bundet deltok ikke i det som enkelte i 
media kalte et “opprop mot Ytringsfri-
hetskommisjonen”, men stilte seg bak 
Norske Danskekunstneres arbeid for å 
belyse utfordringene med at ytringskli-
maet som har utviklet seg rundt kunst-
nere de siste årene har blitt hardere og 
av mer angripende karakter. Rapporten 
“Kunstnere vurderer ytringsfrihet 2020” 
av Tore Slaatta og Hanne M. Okstad 
dokumenterte at kunstnere i økende 
grad opplever hets og hatefulle ytringer 
— særlig på sosiale medier.

Filmforbundet støtter selvsagt ikke 
boikott og sensur, og vi vil ikke innsk-
renke ytringsfriheten. Vi støtter at det 
skal føres en livlig debatt og at det 
utøves kritikk av kunst og offentlige 
bevilgninger til kunstprosjekter, men 
vi krever at debatten er saklig og kan 
ikke akseptere at kunstnere (eller andre) 
utsettes for grove personangrep og 
alvorlige trusler når de deltar i det of-
fentlige ordskiftet.

Det er forøvrig nettopp dette Ytringsfri-
hetskommisjonen i 2019 fikk mandat til 
å undersøke, sitat:

“Ytringsfriheten blir i dag utfordret fra 
mange kanter – blant annet i form av 
hat og hets på nett, trusler og trakas-
sering av journalister og samfunnsde-
battanter, spredning av “falske nyheter”, 
samt overvåking av kommunikasjons-
kanaler. Ytringsfrihetskommisjonen får i 
oppdrag å foreta en helhetlig gjennom-
gang av ytringsfrihetens stilling i Norge. 
I denne sammenheng skal kommisjonen 
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Arrestasjonen av dokumentarfilmskaper 
Thomas Østbye 
30. mars 2022 ble dokumentarfilmskaper 
Thomas Østbye arrestert mens han filmet en 
sivil ulydighetsaksjon utført av Extinction Re-
bellion (XR) på Sjursøya. Han ble satt på glatt-
celle i tre timer. 

Østbye kontaktet NFF som bisto han i å skape 
publisitet rundt saken, og stortingsrepresent-
ant Rasmus Hansson i MDG stilte et skriftlig 
spørsmål til justisministeren mandag 4. april. 
Hansson har forøvrig selv sonet dom for sivil 
ulydighet i forbindelse med Alta-aksjonen i sin 
tid. Svaret fra justisministeren kom tirsdag 19. 
april og var langt på vei tilfredsstillende.

Politiet har i ettertid redegjort for saken og 
tatt selvkritikk for sin opptreden. NFF hadde 
et møte med Oslo Politidistrikt mandag 2. mai. 
Dette er starten på en dialog for i fellesskap 
å identifisere tiltak som kan forbedre sam-
spillet mellom politiet og filmskapere fremover. 
Likevel er politiets håndtering av selve saken 
til Østbye fremdeles kritikkverdig, og politiad-

vokatens avslag på hans klage på at saken ble 
henlagt “på grunn av bevisets stilling” og ikke 
“intet straffbart forhold bevist” er noe vi vil 
forfølge videre. 

Denne hendelsen reiser flere spørsmål/prob-
lemstillinger som vi var oppmerksomme på 
også før dette skjedde: Hvordan styrke doku-
mentarfilmskapernes ytringsfrihet og rettsvern 
når de trues med søksmål og sanksjoner både 
fra store økonomiske interesser og/eller myn-
digheter? 

Det planlegges flere seminarer/debatter bl.a 
på Kortfilmfestivalen, Dokumentarkonventet, 
og andre arenaer, i samarbeid med relevante 
aktører som Norsk PEN og Fritt Ord. 

avtalen har varighet på 5 år, men kan gjen-
sidig sies opp med 3 måneders varsel. Vi er 
svært misfornøyd med den nye avtalen, men 
må samtidig konstatere at vi vanskelig kan stå 
helt alene i våre krav overfor NRK når andre 
av Norwacos medlemsorganisasjoner ikke var 
villige til å stå løpet helt ut.

Møter med mediehusene om korte frister 
Som vedtatt i det politiske arbeidsprogrammet 
på årsmøtet i 2021, har NFF igangsatt pros-
essen med å sette ned et felles arbeidsutvalg 
med TV-arbeidere, produksjonsledere, pro-
dusenter og produksjonsselskaper. Arbeidsut-
valget skal se på hvordan vi samlet kan påvirke 
bestillerne til å endre praksisen med at TV-
produksjoner får alt for korte frister til å levere 
innhold. Vi har tatt opp problemstillingen i 
møter med de tre kommersielle mediehusene 
og de er positive til å se på tiltak som kan 
gjøres for å bedre situasjonen. Vi har gjennom 
nyhetsbrev etterlyst medlemmer som vil bli 
med i utvalget og har spurt Virke Produsent-
foreningen om det samme. Når arbeidsutval-
get er på plass må det organisere og konkre-
tisere sitt arbeid.

Opprettelse av styringsgruppe for økt kom-
petanse og kapasitet 
Filmforbundet har sammen med Virke Pro-
dusentforeningen og Den Nasjonale Filmkom-
misjonen dannet en styringsgruppe som, trolig 
med finansiering fra NFI, skal kartlegge kom-
petanse- og kapasitetsbehov og jobbe system-
atisk for at alle ledd tar ansvar for ettervekst 
i nøkkelfunksjoner. Et åpent oppstartsmøte 
ble avholdt i Bergen 6. mai i forbindelse med 
Nordiske Mediedager og Gullruten.

Grønt veikart for kunst og kultur 
Arbeidet med dette veikartet fikk imidlertid et 
langt opphold i forbindelse med pandemien. 
NFF har ikke hatt kapasitet til å jobbe mye 
med tematikken i denne perioden, men vil 
jobbe mer systematisk med dette fremover.

FERA 
Norsk filmforbund er et aktivt medlem av 
Federation of European Film Directors (FERA) 
som har kontor i Brussel. Nåværende forbund-
sleder har tidligere vært CEO for FERA (2009-
2014) og Sverre Pedersen var styremedlem i 
FERA frem til generalforsamlingen i Frankfurt i 
mai 2022. 

FERAs arbeid opp mot EU-institusjonene 
i forbindelse med direktiver som også blir 
implementert i Norge, er svært viktig. EU-
byråkrater og politikere trenger filmskapernes 
stemme i Brussel som en motvekt til globale 
aktører med en annen agenda.

FERA har i perioden organisert jevnlige digi-
tale møter om rettighetsforhandlinger med 
strømmeplattformer og om status for nasjonal 
implementering av EU-direktivene. Disse 
møtepunktene er veldig nyttige i vårt daglige 
arbeid.

World Expression Forum 
WExFo ble startet i 2021 etter initiativ fra 
den norske forleggerforeningen for å skape en 
årlig møteplass for debatt rundt ytringsfrihet. 
I tillegg vil organisasjonen jobbe med egne 
prosjekter og rapporter gjennom året. WExFo 
satser på å bli en like viktig internasjonal arena 
for ytringsfrihetsspørsmål som World Econom-
ic Forum i Davos er for verdensøkonomien. 
Kristenn Einarsson, kjent for filmbransjen som 
tidligere styreleder i Norsk filmfond og leder 
av Einarsson-utvalget, er administrerende 
direktør. WExFo deler administrasjon med Lit-
teraturfestivalen på Lillehammer.

Norsk filmforbunds styre besluttet at NFF ble 
medeier fra oppstart og forbundsleder er valgt 
inn i styret for to år. Organisasjonen favner nå 
et bredt spekter innenfor media, presse, alle 
kunstfelt, idrett, ytringsfrihetsorganisasjoner 
og stiftelser. Det første forumet arrangeres på 
Lillehammer i perioden 28. mai - 1. juni 2022 
med et imponerende program med deltake-
lse på øverste nivå som fredsprisvinnerne, 
statsråder og internasjonale navn på feltet.

“NFF HADDE ET MØTE MED OSLO POLITIDISTRIKT 2. MAI. DETTE ER 
STARTEN PÅ EN DIALOG FOR I FELLESKAP Å IDENTIFISERE TILTAK SOM KAN

 FORBEDRE SAMSPILLET MELLOM POLITIET OG FILMSKAPERE.”
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å ta en proaktiv rolle for å bedre kapasitet og 
kompetanse blant filmarbeidere er viktig for å 
skape enda mer aktivitet og flere arbeidsplasser 
for våre medlemmer.

NRK 
Det er en skandale at vår skattebetalerfinan-
sierte allmenkringkaster er en versting når det 
kommer til rettigheter. Den bøllete oppførselen 
til NRK har også en mulig smitteeffekt på de an-
dre avtalene forbundet har, så denne nøtta må 
vi knekke. Vi har gjort en grundig strategipros-
ess med profesjonell konsulenthjelp. Nå må vi 
jobbe systematisk med å sette den ut i livet og 
bygge allianser med andre som også opplever 
NRKs oppførsel som problematisk. 

NRK er en viktig arbeidsgiver for mange, og 
frustrasjonen har vært stor over at flere runder 
med signeringsstopp ikke har gitt resultater. For-
ventningene til den nye kringkastingssjefen som 
kommer internt fra NRK er ikke spesielt store, 
men en nyttig prosess rundt NRK arkivavtalen 
har gjort oss enda mer innbitt på å kjempe frem 
løsninger — helst i allianse med andre bransjeak-
tører, men alene om vi må.

Arbeide for lengre leveringsfrister for bestilte 
produksjoner
NFF har igangsatt prosessen med å sette ned et 
felles arbeidsutvalg med TV-arbeidere, produk-
sjonsledere, produsenter og produksjonssels-
kaper som ser på hvordan vi samlet kan påvirke 
bestillerne til å endre praksisen med at TV-serier 
får altfor korte frister til å levere innhold. Vi 
har tatt opp problemstillingen i møter med de 
tre kommersielle mediehusene og de er posi-
tive til å se på tiltak som kan gjøres for å bedre 

situasjonen. Dette arbeidet må konkretiseres og 
videreføres.

Kunstnermeldingen 
Kulturdepartementet skal etterhvert legge frem 
en kunstnermelding om kunstnernes levekår. I 
mellomtiden skal det nedsettes et kunstnerøko-
nomiutvalg der vi gjennom Kunstnernettverket 
har bedt om å få plass. Våre mest konkrete 
innspill vil være 1) kjempe for enda flere kun-
stnerstipender på filmområdet og 2) søke om 
å komme på statsbudsjettet med Filmalliansen 
etter modell fra Skuespiller- og Danserallian-
sen som er svært vellykket. Dette innebærer at 
alliansen opptrer som arbeidsgiver for et antall 
filmarbeidere og filmskapere som lønnes mellom 
oppdrag, og som dermed får en mer forutsigbar 
inntekt og kan holde seg i aktivitet med rel-
evante ting som å holde kurs, utvikle prosjekter 
med mer.

Grønt veikart for kunst og kulturfeltet
2019 ble et gjennombruddsår for bevissthet 
og engasjement rundt klima og miljøspørsmål. 
Flere bransjer har for lengst forpliktet seg til 
det såkalte Grønne Veikart med konkrete en-
dringsmål frem mot 2030 og 2050. Nå kommer 
kunst- og kulturfeltet etter. Det er våre fagsjefer 
og filmarbeidere som må omstille sitt arbeid i 
praksis, og de må delta i samtalen om hvordan 
dette skal gjøres. Veikartet ble ferdigstilt og lan-
sert i mars 2021. Men arbeidet for å nå målene 
er fremdeles i startgropa.

EU-direktiv
Tre EU-direktiv skal implementeres i 
norsk rett og den prosessen må vi følge 
tett:

Kollektiv rettighetsforvaltning (CRM-
direktivet) regulerer forvaltningsorgan-
isasjoner som Norwaco og F©R. Dette 
vil stille strengere krav både til Nor-
waco og til F©Rs rutiner for vederlags-
fordeling og hvordan vederlagsmidler 
forøvrig brukes. Høringssvaret ble 
sendt inn i februar 2020, og både 
Norwaco og F©R har gjort en gjen-
nomgang av disse kravene. Loven som 
implementerer direktivet i norsk rett ble 
behandlet i Stortinget 27. april 2021. 
NFF, Norwaco og andre organisasjoner 
jobber nå med å tilpasse seg det nye 
lovverket.

Direktivet for audiovisuelle medietjen-
ester (AMT-direktivet) og spørsmålet 
om medfinansiering er avgjørende for 
å sikre friske penger til produksjon og 
vil føre til mer aktivitet og mer jobb til 
både filmskapere og filmarbeidere. Det 
blir uhyre viktig hvordan dette imple-
menteres for å ha ønsket effekt. Høring 
er varslet fra Kulturdepartementet før 
sommeren 2022. Implementeringen vil 
trolig ikke skje før i starten av 2023.

Digitalmarkedsdirektivet (DSM-direktiv-
et) omhandler vår rett til rimelig veder-
lag uansett teknologi. De fleste kjenner 
til kabelfondet. Men hva når det ikke 
lenger er en fysisk kabel? Etablerte 
vederlagsordninger risikerer å bli fjernet 

med et pennestrøk dersom lovgivnin-
gen ikke gjøres mer teknologinøytral. 
Implementeringen vil kunne skje når 
direktivet er inntatt som vedlegg til EØS 
avtalen, noe som ikke er gjort ennå. 
Nye innspill ble oversendt Kulturde-
partementet i april 2021.

Regional film
Norsk filminstitutt bestilte på oppdrag 
fra Kulturdepartementet en evaluering 
av de regionale filmvirksomhetene (film-
sentre og filmfond). Rapporten var på 
høring frem til 10. mars 2022. 

Filmforbundet har en lang tradisjon 
med lokallag. De siste årene har øknin-
gen på statsbudsjettet kommet til regio-
nale filmsentre og filmfond. Det legges 
stadig mer vekt på hvilke filmpolitiske 
oppgaver som kan løses utenfor NFI. 
NFF har foreslått et bransjeutvalg som 
skal utarbeide forslag til en helhetlig 
og fremtidsrettet regional filmpolitikk. 
Dette arbeidet må følges opp videre.

Det er på tide at NFF styrker lokalla-
gene og tenker nytt på hvordan for-
bundskontoret i Oslo og lokallagene 
kan utfylle hverandre både filmpolitisk 
og når det gjelder medlemsbistand. 
Våre lokallag bør settes i stand til å 
være en viktig pådriver i sitt lokale film-
miljø og overfor de regionale tilskudds-
giverne.

Insentivordningen for film og serier
Å få insentivordningen regelstyrt, samt 

FORBUNDSLEDER ELISABETH O. SJAASTAD

POLITISK  
ARBEIDSPROGRAM FOR 

2022 -  2023

Det er mange store og viktige saker som står på agendaen fremover:
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Det er tidligere gjort utbetalinger for 
perioden 2008-2012. Det gjenstod 
derfor restutbetalinger fra 2012 til 
2020. Det har derfor blitt utbetalt ca. 
3 millioner kroner fordelt på ca. 350 
personer.  Dette har vært en meget 
ressurskrevende administrativ jobb 
som også har ført med seg vesentlige 
ekstrakostnader. Det er likevel gledelig 
å registrere at mange medlemmer har 
satt pris på utbetalingen og Filmfor-
bundet nå har avsluttet arbeidet med å 
innhente og fordele pensjonsmidler på 
vegne av medlemmene. 

Våre medlemmer har uttrykt ønske om 
mer bistand rundt pensjonsrelaterte 
spørsmål. Forbundet har derfor op-
prettet egen e-postadresse pensjon@
filmforbundet.no hvor medlemmer kan 
sende inn deres spørsmål vedrørende 
pensjon. 

Administrativ effektivisering  
og digitalisering 
Flere av Filmforbundets arbeidspros-
esser har blitt evaluert og effektivisert. 

Vi har blant annet: 

• Endret fra fysisk til digitalt medlem-
skort.

• Endret fra fysisk til digital velkom-
sthilsen til nye medlemmer. 

• Implementert digitalt innmeld-
ingsskjema som er integrert med 
vårt  medlemssystem.

• Avviklet skreddersydde og ressur-
skrevende faktureringsrutiner for 
enkeltmedlemmer.

• Åpnet for efaktura og sikret økt 
bruk av avtalegiro for riktig betaling 
og mindre administrasjonsarbeid.  

Disse endringene har ført til mer effek-
tive rutiner og frigjort kapasitet blant 
ansatte til å levere bedre tjenester til 
medlemmene. Det er likevel et klart 
potensiale for ytterligere effektivisering 
også i fremtiden. 

Vi har fått flere og bedre  
medlemsfordeler 
Gode medlemsfordeler er viktig for å 
verve nye medlemmer, men også for 
å  beholde medlemmer og skape lo-
jalitet. I 2021 har forbundet innført nye 
medlemsfordeler og vi vil jobbe for å 
sikre flere fordeler i fremtiden. Dette er 
de nye medlemsfordelene vi har lansert 
det siste året: 

• Fiken regnskapssystem til rabattert 
pris.

• Akkreditering til flere filmfestivaler 
for alle medlemmer, ikke kun region-
alt/lokallag.

• Sponsing av kurs i København.

• Gratis og rabatterte billetter på Cin-
emateket i hele landet.

• Personlig pensjonsrådgiver (pilot).

Siden forrige årsmøte har administras-
jonen hatt et sterkt fokus på økonomi 
og kompetanseoverføring blant an-
satte. Mer strukturert og systematiske 
arbeidsprosesser, med klare rolle- og 
ansvarsfordelinger har også vært et 
prioritert fokusområde. 

Selv om det siste året har vært sterkt 
preget av intern omstilling, har forbun-
det likevel klart å effektivisere admin-
istrasjonsarbeidet. Filmforbundet har 
også hatt en god utvikling innenfor de 
fleste tjenesteområdene. Dette gir rom 
for optimisme og positive utsikter for 
den fremtidige utviklingen av forbun-
det. 

Økonomien er bedre enn forventet 
Det var i 2021 budsjettert med et 
underskudd på 876.136 kr. Resultat for 
2021 ble 234.760 kr i overskudd. Vi er 
godt fornøyd med resultatet. Bakgrun-
nen for resultatet er blant annet lavere 
ekstern aktivitet, gebyrinntekter, refus-
joner og fokus på kostnader. Økono-
mien anses fortsatt som anstrengt med 
lite økonomisk handlingsrom for framti-
dig investeringer. 

Dessverre er det relativt mange reg-
istrerte medlemmer som ikke betaler 
medlemskontingenten. Det gjelder tro-
lig ca. 100 medlemmer og er en prob-
lemstilling som prioriteres løst i 2022.

 Lønnskostnadene utgjør den største 
andelen av forbundets totale kostnader. 
Det er derfor avgjørende at antall 
årsverk er bærekraftig og på et nivå 

som kan sikre en robust økonomi og et 
økonomisk handlingsrom for fremtidige 
investeringer. 

Omstillinger i personalet 
På grunn av omstillinger i personalet, 
har ansatte måtte overføre roller, ans-
var og kompetanse internt, og flere har 
måttet tilegne seg ny kompetanse for at 
Filmforbundet kan levere sine tjenester. 
I tillegg har pandemien gjort omstillin-
gen ekstra utfordrende. Et midlertidig 
engasjement ble avviklet 31.12.21. 
Avviklingen ble utfordret og som følge 
av dette påløper det kostnader for å få 
avsluttet saken.

Det er gledelig å registrere at styrets 
igangsatte omstillingen har ført til gode 
resultater, herunder de nye rollene 
administrasjonssjef og kommunikasjon-
sansvarlig, som begge fungerer godt. I 
tillegg har forvaltningsleder tiltrådt sin 
rolle for fullt. Vel så gledelig er resulta-
tet av verneombudets vernerunde, som 
viser at det nå er et godt arbeidsmiljø i 
Filmforbundet.

Pensjonsberettigede midler er  
endelig utbetalt 
Norsk filmforbund fremforhandlet i sin 
tid en privat OTP-pensjonsavtale på 
spillefilm. Filmforbundet skulle etter 
denne avtalen fakturere Produsent-
foreningen/VIRKEs medlemmer i peri-
oden 2008-2020 på spillefilmproduks-
joner. 

ADMINISTRASJONEN
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Juridisk avdeling bistår stadig flere 
medlemmer i kontraktsforhandlinger og 
gir bistand ved arbeidstvister m.m.. Hel-
digvis oppstår det sjeldent arbeidstvis-
ter, da bransjen beveger seg i retning av 
høyere organiseringsgrad. Stadig flere 
går på lønn og dette gir mer forutsig-
bare arbeidsvilkår og større trygghet for 
den enkelte. Vår hovedoppgave består 
derfor i å gjennomgå kontraktene til 
våre medlemmer for å sikre at hver 
enkelt får en rimelig avtale som er i tråd 
med lover og kollektivt regelverk. 

Alle medlemmer skal sende inn sine 
juridiske henvendelser til juridisk@film-
forbundet.no for å få sin sak registrert 
i systemet. Vi anbefaler også alle med-
lemmer om å sende inn deres arbeids-
kontrakter til oss for kvalitetssjekk før 
signering.  

Statistikk over medlemsaker som har 
blitt behandlet av juridisk avdeling i 
NFF:

• Ca. 600 skriftlig behandlede saker i 
løpet av ett år.

• Over 1.000 henvendelser totalt per 
år.

Resultatet av tariffoppgjøret mellom 
NFF og Virke i 2021 og 2022   
En av Filmforbundets viktigste op-
pgaver er å vedlikeholde og forbedre 
våre tariffavtaler. Tariffavtaleregelverket 
består av overenskomster med lønn og 
arbeidsvilkår og hovedavtale med mere 
formalia som for eksempel regler for 
hvordan man har lov til å gå til streik 
og regler om tillitsvalgte. Tariffavtalere-
gelverket sikrer medlemmene lønnsut-
vikling og andre gode tillegg. I 2021 var 
det mellomoppgjør hvor det ble forhan-
dlet overenskomster på TV-drama, TV-
underholdning og spillefilm (kinofilm). 

 

FORHANDLINGSRESULTAT

TV-drama 
Lønnsøkning med 2,8% på minstelønns-
satser som var bedre enn frontfagenes 
oppgjør. 

Konseptuerende regissørs rett til roy-
alty-avtale, remake-royalty og krediter-
ing for hele tv-dramaserien ble formelt 
en del av bindende rettighetsavtale av 
29.10.2016 mellom Norsk filmforbund/
F©R og Virke Produsentforeningen.

JURIDISK AVDELING

GENERELT OM ARBEIDET I JURIDISK AVDELING  
I  ÅRSMØTEPERIODEN

Positiv medlemsutvikling! 
I første halvår av 2021 opplevde vi flere utmeldinger på grunn av pandemien og tran-
gere økonomi blant våre medlemmer. Dette endret seg heldigvis det siste halvåret av 
2021, som man kan se av grafen nedenfor. Økningen i antall innmeldinger fortsetter inn 
i 2022, samtidig som antall utmeldinger faller. Dette gir grunn til optimisme og er en 
indikasjon på at forbundet leverer gode tjenester.
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våre nyhetsbrev, slik at du får med deg 
frister og fremgangsmåte av registre-
ring for produksjoner.

Undervisning og opplæring av nye i 
bransjen

Vi drar jevnlig på skolebesøk for å sikre 
at nyutdannede TV- og filmarbeidere 
får  innføring i tariffavtalene og vik-
tigheten av å gå på lønn. Denne høsten 
har vi blant annet besøkt Filmskolen 
og TV-skolen i Lillehammer. Vi stiller 
gjerne opp ved forespørsel om foredrag 
om TV- og filmbransjen, både på skoler 
og andre bransjerelaterte steder. 

NRK er dessverre fortsatt 
bransjens “versting” 
Det eneste området hvor det ikke 
finnes kollektive avtaler for medlemmer 
av Norsk filmforbund er på NRKs egen-
produksjoner. NRK-huset tilbyr TV- og 
filmarbeidere bransjens dårligste vilkår, 
både på lønn og opphavsrettigheter. 

Kampen for å forbedre vilkårene i NRK-
huset har pågått i flere år. I år har vi 
blant annet skrevet høringssvar til NRK-
plakaten. Her ber vi politikerne ta grep 
når NRK ikke lever opp til det særskilte 
ansvaret de har som allmennkring-
kaster. 

Vi ønsker å støtte opp om NRKs 
produksjoner, men da må vi få til et 
rimelig samarbeid hvor de gir aksept-
able lønns- og arbeidsvilkår til eksterne 
TV- og filmarbeidere. NRK er dessverre 
bransjens versting, og de er fortsatt mi-
levis unna bransjens øvrige produsenter 
og kommersielle kringkastere/mediehus 
som tilbyr langt mer rimelige vilkår. Vi 
håper vi kan komme til enighet med 
NRK, og vil vi jobbe videre for dette i 
2022. 

Alle medlemmer som skal jobbe inne på 
NRK-huset, skal etter NFFs styrevedtak 
be NRK kontakte NFF ved juridisk@
filmforbundet.no for å fremforhandle 
gyldige vilkår for opphavsrett med 

grunnlag i forvaltningskontraktene, slik 
at NRK ikke tvinger medlemmer og ret-
tighetshavere til kontraktsbrudd med 
eget forbund.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
i en stadig mer global bransje  
Vi er aktive deltakere i nordiske samar-
beidsgrupper og i internasjonal sam-
menheng som for eksempel FERA (den 
internasjonale regiorganisasjonen), samt 
nordisk opphavsmann- og utøveral-
lianse, den nordiske “VOD group” og 
annet nordisk samarbeide. 

Vi er også involvert i etableringen av 
et godt nordisk samarbeide med både 
svenske og danske organisasjoner. 
De nærmeste her er for tiden Scen & 
Film (tidligere Teaterforbundet), Dan-
ske Filminstruktører, FAF (Danmark) 
og Dansk Fotografforbund (Danmark) 
og Create Denmark. Vi har også jevn-
lig dialog med Kulturskaperne (KLYS) 
(Sverige).

Vi har tatt initiativ til en viktig diskus-
jonsgruppe som involverer søsterorgan-
isasjoner fra Sverige, Danmark, Tyskland 
og UK, ettersom markedet blir stadig 
mer globalisert.

På hjemmebane har vi et godt samar-
beid med både juristene i Norsk Skue-
spillerforbund og Dramatikerforbundet, 
men også juristene i Virke Produsent-
foreningen, samt de eksterne pro-
dusentadvokatene i private firmaer. Det 
er avgjørende å skape gode relasjoner 
og i fellesskap videreutvikle god bran-
sjeforståelse og relasjoner.

Vi sitter også i Kunstnernettverkets 
juristgrupper og i tillegg deltar og rådgir 
vi både rundt forbundets medlemskap i 
Norwaco og Rettighetsalliansen.

Oppdatert personvernerklæring 
Vi ønsker å stadig forbedre oss på 
personvern og GDPR av hensyn til 
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Ny protokoll av 17.06.2021 kom på 
plass hvor utvalget bestående av Janic 
Heen, Håvard Kristiansen og forhan-
dlingsleder Bjørn Alexander Brem frem-
forhandlet anbefalinger for beregning, 
avregning og utbetaling av royalties til 
royaltyberettigede. Det vil si regissører, 
manusforfattere, utviklere og andre 
som måtte avtale royaltyavtaler med 
produsent.

Ny protokoll av 11.01.2022 hvor Virke 
Produsentforeningen og NFF er enige 
om at overenskomstregelverket for TV-
drama også gjelder spillefilm til strøm-
ming i tråd med naturlig forståelse av 
overenskomstenes virkeområdebestem-
melser. Dette er en svært viktig avklar-
ing, ikke minst for å beskytte opphavs-
rettighetene til medlemmene også i 
fremtiden.

På TV-underholdning 
Lønnsøkning med 2,7% på minstelønns-
satser i tråd med frontfagenes oppgjør. 

Det ble tydelig markert fra NFF i op-
pgjøret at vi er misfornøyde med den 
manglende lønnsutviklingen min-
stelønnssystemet på TV-underholdning 
gir, og at vi ved neste hovedoppgjør vil 
kreve en lønnsundersøkelse og økte 
nivåer, samt omlegging av dette syste-
met. Etter forhandlingene ble det op-
prettet et utvalg, og Virkes forhandling-
sleder har etter mye påtrykk fra oss 
uttalt at Virke ønsker at NFF fremlegger 
statistikk som eventuelt viser man-
glende lønnsutvikling som grunnlag for 
endring av satsene. Dette arbeidet er i 
gang mot hovedforhandlingene 2022.

På spillefilm (kinofilm) 
Lønnsøkning med 2,2% på minstelønns-
satsene — et noe lavere oppgjør grun-
net produsentenes vanskeligere øko-
nomi på kinofilm grunnet pandemiens 
utslag m.m.

Pensjonsavtalen opphører grunnet ny 

pensjonslovgivning, men NFF har sikret 
at ingen medlemmer blir skadelidende 
inntil pensjon fra første krone gjelder 
i loven. Dermed er det avtalt en over-
gangsordning så alle på spillefilm fort-
satt, og for all fremtid, sikres pensjon 
fra første krone.

I hovedoppgjøret våren 2022 skal det 
fremforhandles nye tariffavtaler mellom 
NFF og Virke/Virke Produsentforenin-
gen på spillefilm (kinofilm), TV-drama og 
TV-underholdning. Vi jobber også med 
kartlegging av områdene for reklame, 
dokumentar, animasjon og spill. 

 

Viktig at rettighetshavere har  
riktig rettighetsklausul i sine  
arbeidskontrakter 
Filmforbundets organisasjon for ret-
tighetsforvaltning, F©R, er en del av 
Norsk filmforbund. Alle medlemmer 
har signert en forvaltningskontrakt 
med F©R ved innmelding, slik at vi kan 
hjelpe til å forvalte deres opphavsret-
tigheter. 

Vi jobber hver dag med å sikre op-
phavere løpende betaling for bruk av 
deres åndsverk — uansett visning-
splattform. Dette gjør vi blant annet 
ved å forhandle frem kollektive avtaler. 
Disse avtalene bidrar til at vi hvert år 
kan fordele et betydelig antall millioner 
norske kroner i opphavsrettsvederlag til 
våre rettighetshavere. I 2021 satte vi ny 
utbetalingsrekord og delte ut i alt over 
19,8 millioner norske kroner i opphavs-
rettsvederlag til rettighetshavere.

For at vi skal kunne innkreve vederlag, 
er det viktig at du som rettighetshaver 
passer på at dine arbeids- og/eller 
oppdragsavtaler inneholder riktig ret-
tighetsregulering.  For at dette skal bli 
korrekt, oppfordrer vi på det sterkeste 
at alle våre medlemmer sender inn sine 
kontrakter til juridisk@filmforbundet.no 
før signering. I tillegg må du registrere 
deg på produksjoner som du vil søke 
vederlag for til rett tid. Følg med på 
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produksjon, har strømmefilmene begynt 
å gjøre sitt inntog. 

Vi ser tendenser til at produsentene i 
økende grad forsøker å ta inn bestem-
melser om “gjennomsnittsberegning” av 
overtiden i de individuelle kontraktene 
på TV-dramaområdet. Gjennomsnitts-
beregning innebærer at produsenten 
kan “skyve” overtidstimer fra lange 
dager over på evt. kortere dager, noe 
som fører til at den enkelte får mindre 
overtidsbetalt. Vi fraråder våre medlem-
mer å godta denne typen bestemmelser 
i sine kontrakter.

En annen utfordring vi har støtt på det 
siste året, er at mange produksjoner 
gjennomføres med for korte forar-
beidsperioder. Det resulterer i et vold-
somt arbeidspress for mange underveis 
i produksjonen. For de som har gått 
med på “pakkeløsninger”, som ikke er i 
tråd med arbeidsmiljøloven, eller har en 
såkalt “særlig uavhengig stilling”, hvor 
man ikke har krav på overtidsbetaling, 
gjør det at jobben blir lite lønnsom sam-
menlignet med tiden som går med.

Det er mange av våre medlemmer 
som opplever å bli tilbudt kontrakt for 
“særlig uavhengig stilling”, selv om det 
er i strid med arbeidsmiljøloven. Ved en 
“særlig uavhengig stilling” har man ikke 
krav på overtid, fordi man er unntatt 
fra lovens regler om arbeidstid. I 2021 
har vi f.eks. hatt mange slike saker med 
medlemmer i koordinatorstillinger, som 
ofte tilbys disse stillingene selv om det 
etter vår oppfatning er ulovlig i de aller 
fleste tilfeller. De som kommer til oss 
før kontrakten har blitt signert får som 
regel rettet opp i dette. Dessverre er 
det også mange som kommer til oss 
i etterkant, gjerne etter å ha jobbet 
mange timer utover ordinær arbeidstid 
uten ekstra betaling. De som har ført 
oversikt over sine timer selv, vil i slike 
tilfeller stille sterkere enn de som ikke 
har det, men det er uansett en langt 
vanskeligere prosess å sikre kompen-
sasjon for overtiden i slike situasjoner.

Ellers ser vi at medlemmene fortset-
ter å nyte godt av at det nå finnes 
et minstelønnssystem for TV-drama-
produksjoner, som sørger for at alle er 
garantert minstelønn (som selvfølgelig 
kan forhandles høyere) og en stabil 
lønnsvekst i årene fremover.

Bistand på TV-underholdning  
Etter noen turbulente koronaår ser vi nå 
at TV-underholdingsproduksjonene går 
sin gang, med både opptak i utlandet 
og produksjoner med publikum. Men på 
tross av mange produksjoner innenfor 
TV-underholdning (TVU), opplever vi 
færre henvendelser fra medlemsmas-
sen vår enn tidligere. Vi håper dette 
endrer seg, og ber medlemmer om i 
større grad å sende inn kontrakter og 
gjerne informere oss om crewmøter, 
da dette har en tendens til å glippe fra 
produsentenes side

Det har vært en manglende lønnsut-
vikling innenfor TVU, og det er viktig at 
medlemmer sender inn kontrakter så 
vi kan se om medlemmer får en lønn 
som er akseptabel. Minstelønnssystem 
på TVU er ikke tilstrekkelig og det skal 
derfor fremforhandles et personlig 
tillegg. Det er på bakgrunn av denne 
utviklingen vi ser et stort behov for 
å gjøre en endring i lønnssystemet, 
som vil bli et sentralt tema under årets 
hovedoppgjør. Vi har avtalt med Virke 
at Norsk filmforbund skal fremskaffe 
lønnsdokumentasjon og statistikker. 
Dette arbeidet er i full gang og vi har 
forhåpninger om å bli hørt med vår 
statistikk.

Videre er det mange av de samme ut-
fordringene innenfor TVU, som vi også 
ser i kontraktene til TV-drama. Vi anbe-
faler derfor medlemmer om å passe på 
å være ansatt og gå på skattekort, sin 
nei til avtale om gjennomsnittsbereg-
ning, sørge for få riktig fagfunksjon i 
avtalene, og si nei til særlig uavhengig 
stilling, med unntak av der stillingen er 
ledende eller av særlig selvstendig art 

medlemmenes sikkerhet. I NFFs op-
pdaterte personvernerklæring fra 2021 
har vi fått presisert hva vi bruker per-
sonopplysningene til og hvordan de 
blir behandlet. I tillegg har det vært 
viktig for oss med en oppdatering for å 
sikre at sentral forskning, slik som f.eks. 
Kunstnerundersøkelsen av Telemarks-
forskning kan få tilgang til data for å 
lage rapporter med hensikt i å styrke 
vilkårene i TV- og filmbransjen. 

 

Koronapandemien og betydningen av 
å være lønnsmottaker 
I år, som i fjor, har koronakrisen påvirket 
film- og TV-bransjen. Forbundskon-
toret har jobbet iherdig med å avklare 
regelverk og gi råd til våre medlem-
mer så godt som mulig. Juristene har 
utarbeidet omfattende veiledninger om 
hvordan medlemmer burde forholde 
seg til regelverket. En av de viktigste 
lærdommene koronapandemien har gitt 
oss, er at det lønner seg å gå på lønn/
skattekort fremfor faktura. 

Som lønnsmottaker blir man beskyttet 
av både norsk arbeidsmiljølov og besle-
ktet regelverk, samt NFFs overenskom-
ster med Virke. Dette er særlig viktig 
dersom produksjoner blir utsatt eller 
avlyst som følge av smitteverntiltak. 
Denne erfaringen har vært dyrekjøpt 
for mange av våre medlemmer. 

 

Viktige og gode endringer i pensjon-
slovgivningen 
Utviklingen i pensjonslovgivningen 
fortsetter i riktig retning. 1. januar 2022 
vedtok Stortinget lovendringer som gir 
alle arbeidstakere krav på pensjon fra 
første krone, uavhengig av hvor lenge 
man jobber hos arbeidsgiver og hvor 
mye man tjener. Dette er en gledelig 
nyhet for alle TV- og filmarbeidere som 
går på lønn i bransjen vår, som nå vil 

være sikret pensjon på alle prosjekter 
de jobber på. Dette er endringer vi og 
resten av fagbevegelsen har kjempet 
for i en årrekke. Siste frist for arbeids-
giverne til å implementere de nye 
reglene er 30. juni 2022.

 

NÆRMERE OM JURIDISK BISTAND 
PÅ DE ULIKE OMRÅDENE

Bistand på spillefilm (kinofilm) 
Det har blitt produsert et knippe kino-
filmer siden forrige årsmøte, til tross 
for økt konkurranse fra strømmetjen-
estene, som nå har begynt å fullfinan-
siere spillefilmer. På juridisk avdeling 
får vi stadig inn kontrakter for arbeid 
på spillefilmer. De fleste går på lønn, og 
er da sikret Spillefilmoverenskomstens 
minstelønn og øvrige arbeidsvilkår. 

Vi ser produsenten ofte ønsker å 
forhåndsavtale overtid på kinofilm. 
Denne typen “pakkeløsninger” er ikke i 
tråd med arbeidsmiljøloven eller Spille-
filmoverenskomstens regler om overtid-
stillegg, som gir arbeidstakerne krav på 
lønn i henhold til den arbeidstiden som 
faktisk påløper. Juridisk avdeling anbe-
faler å ikke godta denne typen pakker.

I 2021 har vi dessverre opplevd at 
enkelte produksjoner ikke har latt seg 
gjennomføre på grunn av koronapand-
emien. Heldigvis har de som går på 
lønn god beskyttelse i slike tilfeller, da 
arbeidsmiljøloven gir oppsigelsestid, og 
Spillefilmoverenskomsten sikrer den en-
kelte en tredjedel av den avtalt lønnen 
som bortfaller på grunn av avlysninger 
eller utsettelser. 

Bistand på TV-drama 
I 2021 har det vært enorm aktivitet på 
TV-dramaområdet, og på juridisk avdel-
ing merkes det ved at vi mottar et stort 
antall henvendelser ang. TV-drama-
produksjoner. I tillegg til at det har vært 
en rekke dramaserier i både utvikling og 
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fra norsk til engelsk.  Vi har i 2021 job-
bet med krav til en overenskomst på 
området, herunder både lønnssatser og 
andre arbeidsvilkår samt opphavsrett. 

Her har det vært helt avgjørende å få 
ryddet opp slik at våre medlemmer nå 
går på lønn og ikke faktura. Dette er en 
forutsetning for at vi nå kan kjempe vi-
dere for en overenskomst også på dette 
området.

Det skal også nevnes at F©R fordeler 
vederlag for tv-distribusjon til organ-
iserte og uorganiserte regissører/
instruktører og lyddesignere på vers-
jonerings- og dubbeområdet. I fordel-
ingsutvalgets vedtak for årets fordeling 
har det netto blitt avregnet til individu-
ell fordeling kroner 253.250 fra Nor-
waco på dette området etter kostnads-
fradrag, som er en økning fra fjoråret. 
Disse vederlagene er inkludert i tallene 
i F©Rs årsmelding for fordeling visning-
såret 2018 som fordeles i 2020.

I 2021 har NFFs styre vedtatt at det 
skal rettes krav om tariffavtaler mot 
dubbestudioene. Våren 2022 har vi fått 
et gjennombrudd ved at studioene har 
samlet seg til en motpart. Vi venter i 
skrivende stund på svar på våre krav 
om overenskomst. Det blir en krev-
ende, men spennende fortsettelse for 
et område som altfor lenge har vært 
uregulert.

hvor man da skal kompenseres lønns-
messig for manglende overtidsbetaling. 

Det er viktig for oss å øke tilst-
edeværelsen på TV-underholdnings-
feltet for å møte både medlemmer og 
mulige nye medlemmer. Dette har blitt 
vanskelig å gjennomføre de siste årene, 
da produsentene ikke overholder sin 
plikt til å innkalle oss til crewmøter, 
noe som vi har krav på etter overens-
komsten. Det er helt sentralt for oss å 
ha oversikt over hvor våre medlemmer 
jobber, og hvilke produksjoner som 
produseres til enhver tid, slik at vi har 
mulighet til å følge opp både tillitsval-
gte og verneombud, samt ha oversikt 
ved eventuelle streikeuttak dersom vi 
kommer i forhandlingsbrudd. Vi oppfor-
drer derfor medlemmer om å kontakte 
forbundskontoret om hvilke produks-
joner som skal i gang og om crewmøter 
som skal avholdes, slik at vi kan bistå 
med valg av tillitsvalgt og verneombud.

Etter overenskomsten vår har vi også 
rett til å ha hovedtillitsvalgte ved hvert 
produksjonshus. Er dette et verv du kan 
tenke deg, eller hvis du ellers ønsker å 
være en ressurs på TV-underholding-
sområdet, må du gjerne sende oss en 
epost til medlem@filmforbundet.no. 

Bistand på dokumentar  
Dokumentarområdet er fortsatt gan-
ske uregulert, med unntak av at de 
kollektive rettighetsavtalene med Virke 
Produsentforeningen også gjelder her; 
rettighetsavtale 29.10.2016 for tv/
strømme-dokumentar og rettighet-
savtale 0.05.2017 for kinodokumentar. 
Forbundet har hatt møter med Virke 
angående en dokumentaravtale, men 
dessverre fått endel motbør samt at 
det er ganske store utfordringer ift.
lønnsnivå da dette området er svært 
omfattende med ulike typer av produk-
sjoner i dagens marked. Arbeidet mot 
et regulert dokumentarfelt fortsetter.

Bistand på animasjon 
Vi har hatt en rekke henvendelser an-
gående animasjonsområdet, som i likhet 
med dokumentar er uregulert i dag når 
deg gjelder tariff og lønn. Filmforbun-
det har hatt animasjon på agendaen og 
i dialog med produsentforeningen i en 
rekke år, og nylig har det vært opptrap-
ping av dette arbeidet blant annet med 
medlemmer fra flere ulike animasjons-
og VFX-produsenter inne i møter for å 
fortsette kartlegging og med mål om å 
også få en kollektiv regulering av ani-
masjon på sikt. 

Bistand på reklame 
Virke har fortsatt å avvise forhandlinger 
om revisjon av reklamefilmoverenkom-
sten. NFF har fortsatt som mål å få på 
plass en revidert reklamefilmoverens-
komst med Virke, men dette arbeidet 
har dessverre ikke vært mulig å prior-
itere. Det er dessuten en utfordrende 
forhandling da reklamefilmengasjement 
er kortidsengasjement. Da har vi ikke  
de samme mulighetene til å bruke streik 
og andre former for arbeidskamp.

Det er imidlertid gledelig at det er mye 
engasjement blant våre medlemmer 
som hovedsakelig jobber med reklame. 
Vi trenger tilbakemeldinger og engasje-
ment fra medlemmene våre som driver 
med reklame for å få revidert over-
enskomsten. Kontakt oss dersom du 
ønsker å sitte i i forhandlingsutvalg eller 
referansegruppe.

Bistand på versjonering/dubbing  
Vi har i året som gikk videreført ar-
beidet med det engasjerte og dyktige  
fagutvalget på versjonering/dubbing-
området. Disse består i hovedsak av 
medlemmer på regi og lyd på produk-
sjoner hvor det dubbes fra utenlandsk 
språk til norsk. Dette  er  viktig for 
blant andre NETFLIX, som gjør norske 
originals og dubber disse (for eksempel 
tv-dramaserien “Home for Christmas”) 
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ber 2021. I etterkant fikk hver ret-
tighetshaver et fordelingsbrev med 
informasjon om sitt vederlag. Innenfor 
fristen 15. februar 2022 ble veder-
laget rapportert til Skattetaten, og hver 
rettighetshaver fikk tilsendt sin årsop-
pgave.  

Vi har i 2021 hatt flere rettighetshavere 
uten riktig rettighetsklausuler i deres 
arbeidskontrakter og rettighetshavere 
som ikke har registrert produksjoner de 
vil søke vederlag for til rett tid. For å 
unngå dette oppfordrer vi alle medlem-
mer om å sende inn arbeidskontrakter 
til juridisk@filmforbundet.no før signer-
ing og følge med på våre nyhetsbrev 
om tidsfrister for registrering.

Bibliotekvederlagsordningen 
Den første runden bibliotekvederlag 
for kalenderåret 2019 ble utbetalt 
07.06.2021. Registreringen var åpen 
fra 5. til 26. november 2020, og det ble 
utbetalt vederlag til 342 rettighetsha-
vere. Den totale summen for utbetaling 
for kalenderåret 2019 var 4 916 673 
kr. 

Registreringen for bibliotekvederlag 
2020 åpnet 10. mai og stengte 26. mai 
2020. Vi utbetalte  den 30.06.2020, og 
det var 316 rettighetshaver som mottok 
vederlag. Det ble totalt utbetalt 5 151 
156 kr.

Registrering for bibliotekvederlaget for 
året 2021 åpnet 1. desember 2021 og 
ble lukket 15. januar 2022. Saksbehan-
dlingen er i gang med sikte på utbetal-
ing innenfor første halvår 2022.

Fremover planlegges det å åpne 
søknadsrundene ved slutten av året det 
skal søkes/registreres for.  
 

Innkjøpsordningen for kort - og doku-
mentarfilm på Filmbib.no

Innkjøpsordningen for kort- og doku-
mentarfilm  administreres av Norsk 
filminstitutt (NFI). Her er det produsent 
med visningsrett som søker om innkjøp 
til filmbib.no. NFI er ansvarlig for be-
handling av søknader om innkjøp, 
kontraktsinngåelse og betaling til søker, 
samt selve tilgjengeliggjøringen av fil-
men på Filmbib. Vi i filmforbundet står 
for fordelingen av vederlag til rettighet-
shavere. Vederlagene gjennom innkjø-
psordningen gjelder kun innkjøpet av 
filmer til Filmbib, og er en engangsut-
betaling. 

Filmforbundet fordeler nå kr 10 000 
per kortfilm og 20 000 per dokumen-
tarfilm (disse beløpene gjelder filmer 
kjøpt inn etter 30. april 2021). Ret-
tighetshaverne får utbetalt sine ved-
erlag etter vedtatte fordelingsnøkler 
etterhvert som filmene blir tilgjengelige 
på filmbib.no. 

Siden forrige årsmøte har det vært 
utbetalt vederlag i to runder for innkjøp 
av filmer til filmbib.no. Den første gjaldt 
13 dokumentarer, fem kortdokumen-
tarer og 26 kortfilmer. Totalt fordelte 
vi 382 200 kr og utbetalingen ble gjort 
03.09.2021.

Den andre runden gjaldt 14 doku-
mentarer, tre kortdokumentarer og 22 
kortfilmer. Vi fordelte totalt 543 900 kr 
(første runde med nåværende rater) og 
utbetalingen ble gjort 23.02.2022.

Vi anbefaler alle å melde seg på filmbib 
sitt nyhetsbrev for å følge med på hva 
man til enhver tid (gratis) kan få med 
seg av dokumentar og kortfilm.

Forvaltning og fordeling av opphavs-
rettslige vederlag

Filmforbundet forvalter følgende ord-
ninger som du kan få vederlag fra: 

Filmforbundets Organisasjon for Ret-
tighetsforvaltning (F©R): Vederlag for 
produksjoner tilgjengelige ved TV-distri-
busjon/strømming og privatkopiering.

Bibliotekvederlag (tidligere kalt filmve-
derlag) via Norsk Filmvederlagsfond: 
Vederlag for fysiske og digitale produks-
joner tilgjengelige for utlån på offentlige 
biblioteker.  

Innkjøpsordningen for kort- og doku-
mentarfilm: Vederlag for produksjoner 
kjøpt inn av Norsk Filminstitutt til det 
digitale biblioteket Filmbib.no. 

De to første har vanligvis én utbetaling 
i året, mens den tredje (Innkjøpsordnin-
gen) har et par fordelingsrunder hvert 
år. 

Vederlagsordningenes formål er å 
kompensere for bruk av åndsverk, 
men ordningene er likevel forskjellige. 
Mens vederlag fra F©R er basert på 
den individuelle opphavsretten, hvor 
størsteparten av vederlagene betales av 
kommersielle aktører, er bibliotekveder-
lag kulturpolitisk betinget hvor statlige 
institusjoner betaler vederlagene. 
Innkjøpsordningen fordeler vederlag for 
at Staten har kjøpt inn verket.

 
 

Filmforbundets Organisasjon for Ret-
tighetsforvaltning, F©R 
F©R fordelte i 2021 vederlag for 
visningsåret 2019, samt for et fåtall 
produksjoner med premiere senere enn 
2019, såfremt F©R har mottatt veder-
lag for visning («bruk») på den kanalen 
eller plattformen. Med «premiere» 
menes i F©R-sammenheng aldri kinop-
remiere, men det året da en produksjon 
for første gang ble tilbudt til seerne på 
den aktuelle lineære TV-kanalen eller 
strømmeplattformen.

Som en forberedelse til fordelingen 
innhentes det sendelister for de ulike 
mediehusene, hvor det fremgår hvilke 
produksjoner som er vist på tv eller 
strømming i det aktuelle visningsåret. 
Sendelistene krever en del bearbeiding, 
og det er viktig at de gir et best mulig 
riktig bilde ettersom de er grunnlaget 
for fordelingen. Når dette arbeidet er 
ferdig er det mulig å åpne for registre-
ring for rettighetshavere. 

Sendelistene publiseres sammen med 
en invitasjon til registrering for ret-
tighetshaverne blant annet via nyhets-
brev. Registreringsperioden i 2021 var 
fra 7. til 30. juni. Det var rundt 33% 
økning i antall registreringer, fra ca 
3.000 i 2020 til 4.000 i 2021. Gjen-
nomgangen av registreringene og ar-
beidskontraktene ga derfor en betydelig 
større arbeidsmengde enn tidligere.

I enhver fordeling må samtlige regis-
treringer være ferdigbehandlet før de 
individuelle vederlagene kan kalkul-
eres. Kalkuleringen var gjennomført 
og utbetaling ble foretatt 10. desem-

FILMFORBUNDETS 
VEDERLAGSORDNINGER



NORSK FILMVEDERLAGSFOND

Styret i Norsk filmvederlagsfond har bestått av Marianne Kleven (NFR) som 
styreleder, Elisabeth O. Sjaastad (NFF), Hilde Haug og Guri F Kristiansen (Navio) 
som styremedlemmer og Jo Eldøen som vara representant. Styret i NFVF har 
avholdt et fysisk og tre digitale møter i perioden juni 2021 – mai 2022.

Det har vært en omlegging av ordningen fra filmvederlag til bibliotekvederlag fra 
Kulturdepartementet. I påvente av avklaring av omleggingen ble fordelingen av 
2019 midlene utsatt, slik at utbetaling av midler for både 2019 og 2020 ble ut-
betalt i juni 2021. Den totale summen for utbetaling for kalenderåret 2019 var ca 
4,9 mill kr fordelt på 342 rettighetshavere, mens det for 2020 ble totalt utbetalt 
ca 5,1 mill kr fordelt på 316 rettighetshavere. Registrering av søknader for 2021 
midlene ble gjennomført i perioden fra 1. desember 2021 til 15. januar 2022. Det 
har vært en betydelig økning i antall rettighetshavere denne gangen, slik at saks-
behandlingen har vært omfattende. 9. mai ble det utbetalt ca 5,3 mill kr fordelt på 
504 mottakere. 

Det har i perioden vært gjennomført forhandlinger med Kulturdepartementet om 
ny avtale. Forhandlingsutvalget har vært utvidet med en øremerket plass til film-
feltet og Marianne Kleven har vært vår representant her. 13.09.21 ble det signert 
en ny avtale om bibliotekvederlag for perioden 1.1.2022 til 31.12.2024. Avtalen 
sikrer at bibliotekvederlaget vil fortsette å øke i avtaleperioden, og vederlaget 
er ca 133,3 millioner kroner inneværende år. I de tre årene i avtaleperioden vil 
bibliotekvederlaget bli fordelt etter de samme fordelingsnøklene som er gjeldende 
per i dag, med mindre én eller flere organisasjoner fremsetter krav om endret 
andel.

Se for øvrig regnskap for Norsk Filmvederlagsfond på side 81.
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Filmforbundet har oppnådd mye bra 
for medlemmene våre de siste årene, 
men vi har et forbedringspotensial i 
å få kommunisert dette ut til vår mål-
gruppe. Det vil først og fremst si våre 
nåværende medlemmer, men også 
mulige nye medlemmer, produsenter, 
politikere og andre relevante samar-
beidsaktører. 

I 2021 har vi likevel gjort noen viktige 
grep. Vi har jobbet med å få lansert 
en ny hjemmeside, kanalene våre på 
sosiale medier er tatt mer i bruk, og vi 
sender ut kortere nyhetsbrev. I tillegg 
har vi jobbet mye med å få et enklere 
og mer forståelig språk, og vi vil jobbe 
videre med dette fremover.   

Ny hjemmeside! 
Vår nye hjemmeside ble lansert i april 
2022. Målet med hjemmesiden er 
å oppnå bedre kommunikasjon med 
målgruppen ved å sikre at innholdet 
blir jevnlig oppdatert, at det skal være 
lett å finne relevant informasjon, og at 
språket er enkelt og korrekt.

Vi har blant annet jobbet med å 
forklare overenskomster/tariffavtaler, 
minstelønnssatser, og avtalene, og laget 
våre såkalte “TV- og filmvettregler”. Vi 
har også utviklet tekstinnholdet til vår 
Q&A-side, våre vederlagsordninger, og 
fått inn mer informasjon om hvordan 
Filmforbundet er organisert. 

Vi vil fortsette med å utvikle hjemmes-
iden slik at den blir et nyttig verktøy 
for vår målgruppe. Vi setter pris på alle 
konstruktive tilbakemeldinger om hjem-
mesiden på medlem@filmforbundet.no

Kortere nyhetsbrev med stadig høyere 
åpningsrate 
I 2021 har vi i alt sendt ut i alt 28 ny-
hetsbrev, ca. samme antall som året før. 
Vi har opplevd en økning i antall abon-
nenter fra 1395 abonnenter i januar 
2021 til 1437 abonnementer i desem-
ber 2021.  

I 2021 var nyhetsbrev vår primære 
kommunikasjonskanal ut til våre med-
lemmer. Mange av våre nyhetsbrev har 
derfor blitt lange og informasjonstunge. 
Dette prøvde vi å endre på i løpet av 
høsten 2021 ved å heller sende ut 
oftere og kortere nyhetsbrev. Dette 
merker vi medlemmene våre setter pris 
på. Vi har opplevd en jevn økning i an-
tallet som åpner våre nyhetsbrev, fra en 
gjennomsnittlig åpningsrate på ca. 55% 
i starten av 2021 til en gjennomsnittlig 
åpningsrate på over 60% ved slutten av 
året. 

Vi ser at økningen i åpningsraten 
fortsetter inn i år 2022. Vi vil fortsette å 
jobbe med å utvikle innholdet i nyhets-
brevene våre slik at de blir mest mulig 
relevante for alle våre medlemmer. 

Fra sovende til aktive kanaler på  
sosiale medier 
Filmforbundet har facebook-side, ins-
tagramkonto, twitter-konto og linkedin-
side. Det har vi hatt i mange år. Vi har 
bare aldri brukt dem særlig mye. Her 
har vi også tatt grep i 2021. Vi ønsker 
at vår målgruppe kan bli orientert om 
Filmforbundets aktuelle saker gjennom 
flere kanaler enn nyhetsbrev og hjem-
meside. I 2021 har vi særlig oppdatert 
vår facebookside og instagramkonto 

KOMMUNIKASJON
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siden det er disse SoMe-kanalene som 
har flest følgere. 

På facebook har vi vært langt mer 
aktive det siste halvåret i 2021 enn 
tidligere. Vi ønsker å fortsette å bruke 
facebooksiden vår aktivt, og vi har fått 
flere følgere og likerklikk i løpet av året. 
Vi har hatt en vekst på ca 10 prosent 
på antall følgere — fra 2864 følgere 1. 
januar 2021 til 3143 følgere 1. januar 
2022. Antall likerklikk økt fra 2836 
til 3086 i samme periode. Vi har ikke 
benyttet oss av annonserte innlegg, 
men den organiske rekkevidden på våre 
innlegg har økt i løpet av høsten 2021. 
Her en oversikt over rekkevidden for 
våre organiske innlegg på facebook i 
løpet av året 2021: 

Vi har også vært mer aktive på ins-
tagram enn tidligere og dette vil vi 
fortsette med. Her ser vi en vekst på 
over 12 prosent i antall følgere — fra 
907 til 1020 følgere i perioden fra 
august til desember 2021. Vi har dess-
verre ikke registrert antall følgere før 
august 2021. 

Vår twitter- og linkedIn-konto har vi 
bare oppdatert et par enkelte ganger i 
2021. Vi er et lite forbundskontor og 

må derfor prioritere hva vi skal bruke 
tiden på. Dersom vi ser økt aktivitet fra 
våre medlemmer her, vil vi legge mer 
energi i disse kontoene.

Presseomtale 
Forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad har 
siden forrige årsmøte blitt intervjuet om 
flere av Filmforbundets politiske saker 
i media. Her er et utvalg av presseom-
talene: 

I juli måned ble vi interjvuet i det 
svenske magasinet “Journalisten” om 
fordelene av å gå på lønn: https://www.
journalisten.se/nyheter/sa-ska-vilda-
vastern-vinnas-i-tv-branschen 

I august måned ble det skrevet om 
utfordringene som kommer når stadig 
flere filmer strømmes: 

NRK nett, 27. august 2021: https://
www.nrk.no/kultur/stromming-av-film-
er-gir-darligere-betalt-1.15622564

NRK radio, 26. august 2021: https://ra-
dio.nrk.no/podkast/kulturnytt?fbclid=Iw
AR1R5paGyXPnfr-sdyg_ztldU7Ygy45J-
FeORPm-YRUK1x8asdMZNHFU9iJQ

Oversikt over rekkevidden for våre organiske innlegg på facebook i løpet av året 2021

I september/oktober måned hadde vi 
flere uttalelser i forbindelse om TV- og 
filmpolitikken som følge av skifte av 
regjering: 

Rushprint, 10. september 2021:  
Hvilket parti har den beste filmpoli-
tikken? | Rushprint https://rushprint.
no/2021/09/hvilket-parti-har-den-
beste-filmpolitikken/

Klassekampen, 15. september 2021: 
Nå må de levere varene | Klassekam-
pen https://klassekampen.no/ut-
gave/2021-09-15/na-ma-de-levere-
varene

Klassekampen, 15. oktober 2021: 
https://klassekampen.no/ut-
gave/2021-10-15/mott-med-skyhoye-
krav

Samme tid ble det satt fokus på vik-
tigheten av å ha en sikkerhetsansvarlig 
på norske sett, og insentivordningen: 

Rushprint, 29. oktober 2021: https://
rushprint.no/2021/10/vil-innfore-ny-
sikkerhetsansvarlig-pa-norske-sett/

Klassekampen 20. september: https://
klassekampen.no/utgave/2021-09-20/
film

I november 2021 hadde vi flere ut-
talelser i media om NRK-arkiv i forbin-
delse med kampanjen #ikketilgjengelig. 
Man kan lese mer om kampanjen på 
www.ikketilgjengelig.no, og vi fikk blant 
annet uttalelsene publisert i: 

VG: https://www.vg.no/rampelys/i/
G36qw9/nrk-programmer-kan-fors-
vinne-fra-nett-grunnet-uenighet-om-
betaling

Aftenposten: https://www.aftenposten.
no/kultur/i/Jxpn64/disse-seriene-faar-
du-ikke-sett-hos-nrk-naa-det-tar-de-
seg-ikke-raad-til

DN: https://www.dn.no/innenriks/nrk/
kultur/tv/nrk-programmer-kan-fors-

vinne-fra-nett-grunnet-uenighet-om-
betaling/2-1-1097664

I desember 2021 var vi med i Filmsam-
talen med Rushprint. Hva annet har de 
lært av disse årenes unntakstilstand 
og hvor går veien videre etter de siste 
koronatiltakene?

Hør podkasten her: https://rushprint.
no/2021/12/filmsamtalen-annus-hor-
ribilis/ 

I februar måned 2022 har vi fått 
oppslag i media i forbindelse med vårt 
høringssvar om NRK-plakaten. 

Forbundslederen skrev debattinnlegg i 
m24.no:  

https://m24.no/debatt-elisabeth-o-
sjaastad-norsk-filmforbund/nrks-prak-
sis-er-svaert-problematisk/451471

Rushprint publiserte høringssvaret: 
https://rushprint.no/2022/02/nff-med-
kritisk-horingssvar-til-nrk-plakaten/ 

I mars måned 2022 skrev Rushprint om 
den nye ordningen vi har landet med 
Netflix og Kontekst om fordelene med 
å være midlertidig  ansatt: 

Rushprint: https://rushprint.
no/2022/03/norsk-filmforbund-og-
netflix-enige-om-suksessbasert-betal-
ing/

Kontekst: https://www.kontekst.no/
falsk-frilanser-enk-as-midlertidig-an-
satt/ 

I april måned engasjerte vi oss da doku-
mentarfilmskaper Thomas Østbye selv 
ble pågrepet da han skulle filme pågri-
pelse av klimaaktivister. 

Rushprint: https://rushprint.
no/2022/04/skal-politiet-kunne-sette-
dokumentarister-pa-glattcelle/?fbclid
=IwAR1KGBNynWGdES8pdM7CgtSF-
4p7RYrT52H_glzEOqaxMPrs0PnJ7pc-
mjn5Y. 
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Rushprint lagde en oppfølgingssak om 
at politiet tar selvkritikk etter arrestas-
jonen: https://rushprint.no/2022/04/
politiet-tar-selvkritikk-etter-arrestas-
jonen-av-ostbye/ 

NRK: https://www.nrk.no/kultur/doku-
mentarist-pagrepet-av-politiet-da-han-
filmet-klimaaktivister-1.15920583 

Klassekampen: https://klassekampen.
no/.../refser-politiets-forklaring

Rushprint debattinnlegg NFR/NFF: 
https://rushprint.no/2022/04/ma-
norske-dokumentarister-ga-med-
pressekort/

Samme måned refererte også Morgen-
bladet til vårt høringssvar om norske 
regionale filmsentre. 

Morgenbladet 22.-28.april: - Det blir 
egentlig til at man går inn i søknad-
sprosessen og lyver.  

MEDLEMSMØTER  
I år igjen har vi arrangert alle medle-
msmøtene digitalt. Vi planla et fysisk 
medlemsmøte for julehygge i desember 
2021, men måtte avlyse på grunn av 
koronarestriksjoner. Selv om noen nok 
opplever digitale møter som mer kre-
vende enn fysiske, er det samtidig en 
fordel ved at det blir enklere for medle-
mmer å delta. I 2022 håper vi å kunne 
arrangere en blanding av digitale og 
fysiske medlemsmøter.  

Vi har holdt følgende medlemsmøter 
siden forrige årsmøte: 

F©R (april 2021), pensjon (juni 2021), 
den nye pensjonslovgivningen og pen-
sjonsberettigede midler (oktober 2021), 
NRK-plakaten (januar 2022),  regional 
filmpolitikk (mars 2022), tariffavtalene 
TV-drama/spillefilm (mars 2022) og 
tariffavtalen TV-underholdning (mars 
2022). 

Vi tar gledelig imot innspill på tematik-
ker til fremtidige medlemsmøter på 
medlem@filmforbundet.no. 

I 2021 har vi styrket samarbeidet med 
Virke om HMS-opplæring, og bidratt til 
utviklingen av et nytt tilbud ved master-
utdanningen ved Den norske filmskolen 
for etter- og videreutdanning.

Samarbeid med Virke om  
HMS-opplæringen 
Siden Produsentforeningen gikk inn i 
Virke i 2015, har det vært vårt mål å 
gjenopprette samarbeidet mellom Virke, 
NFI og NFF om HMS-opplæringen. Slik 
kompetanse er avgjørende for å nå de 
filmpolitiske målene om et bærekraftig, 
trygt, og ikke-diskriminerende arbeidsliv 
i den audiovisuelle bransje. I tillegg er 
det lovpålagt å ha dokumentert HMS-
opplæring for ledere, mellomledere og 
verneombud. Opplæringen skal være 
tilpasset virksomhetens art, og legger 
særlig vekt på å utvikle risikoanalyser 
og tiltaksplaner som styringsredskap for 
TV- og filmproduksjoner.

Samarbeidet må etter vårt syn omfatte 
likeverdige finansielle, organisatoriske 
og faglige bidrag, og nedfelles i en 
prosjektplan. Ved å stå sammen med 
Virke kan dette gi HMS-området større 
legitimitet og utvikle sunne bransjes-
tandarder vedrørende sikkerhet, velferd 
og bærekraft. Målet er å gjennomføre 
første kursrekke sammen med Virke i 
løpet av 2022.

NFF ønsker å tariffeste krav til en still-
ing i ledelseslinjen som “Helse, miljø og 
sikkerhetsrådgiver” (Health and Secu-
rity Supervisor) for produksjoner av en 
viss størrelse. Om betingelsene tilsier 

det, kan en slik stilling også høre inn 
under lokasjonavdelingen. Avhengig 
av risikobildet bør dette også omfatte 
ekstra personell for medisinsk bered-
skap, brannsikring, smittevern, sikring 
av kjøretøy, våpen, fjellområder, fall/ 
klatring og vann.

Forprosjekt i samarbeid med  
Den norske filmskolen 
Etter- og videreutdanning for AV-bran-
sje. 

Høsten 2021 gikk Norsk filmforbunds 
prosjektleder for kurs og kompetanse, 
Jostein Oksavik, inn som prosjektleder 
for fagseminar 1st ADs i samarbeid 
med 1st ADs Norge, Den norske film-
skolen og Virke produsentforeningen. 
Seminaret ble utviklet, finansiert og 
annonsert 16. desember 2021, men 
måtte utsettes grunnet pandemien. Ny 
dato ble satt til 30.04.2022. Seminaret 
er støttet av Viken filmsenter og Norsk 
filminstitutt, Virke PF og NFF. 

Vi takker alle deltakere, innledere, pan-
eldeltakere og samarbeidspartnere som 
gjorde dette til en faglig sterk dag. Ikke 
minst sender vi et stort takk til fagutval-
get 1st ADs Norge NFF som tok initia-
tivet til fagseminaret!

Fagseminaret er et forprosjekt for et 
nytt tilbud ved masterutdanningen for 
etter- og videreutdanning. NFFs bidrag 
vil først og fremst rette seg mot fagene 
under linjen som ikke har utdannelses-
tilbud i dag. 

KURS OG 
KOMPETANSEUTVIKLING 
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Oppfordrer medlemmer til å etablere fagutvalg 
Vi oppfordrer alle fagarbeidere som ønsker kurs eller etter- og videreutdanning in-
nen sitt fag, om å starte prosessen med å danne eget fagutvalg under NFF. Kon-
takt gjerne prosjektleder for kurs og kompetanse for råd og bistand med dette.

I et fagutvalg kan du også være med å diskutere faglig utvikling, kartlegge og 
styrke bransjestandarder, og bidra med faglig innsikt for forbundsledelsens arbeid. 
For mange er det viktigste å møte fagfeller, dele erfaringer og arbeide for fagets 
integritet og anseelse. Fagutvalgene fungerer også som rådgivende organ i forbin-
delse med tariffoppgjørene.

Takk til deltakere, innledere, paneldeltakere og samarbeidspartnere som gjorde fagseminaret om 1st ADs 
til en faglig sterk dag.

Stipendkomiteen har i år bestått av 
følgende personer: 

Leder:  Olaug Spissøy Kyvik  
Medlem: Mats Grorud, Vibeke Heide, 
Odd Sprakehaug 
Sekretær: Ola Palm Helland  
Vara: Natasa Urban 

Vi har hatt ansvaret for å innstille til 
Statens kunstnerstipend i følgende 
kategorier: 

• 19 Arbeidsstipend (AS) /Arbeidssti-
pend for yngre kunstnere (ASY). 

• 3 ettårige midlertidige arbeidssti-
pend. 

• 20 reserve ettårige midlertidige 
arbeidsstipend. 

• 1 Stipend for etablerte kunstnere 
(SEK). 

• 1 Stipend for Seniorkunstnere (SSK). 

• Diversestipend (DIV): 720.000,- 

• Diversestipend for nyutdannede 
kunstnere (DIVU): 1.326.000,- (en 
betydelig nedgang fra fjorårets 
2.213.400,-). 

Totalt antall søknader behandlet i år: 
463. 

Komiteen 
Juryen i år bestod i sin helhet av de 
samme medlemmene som i fjor. Komi-
teens leder, Olaug Spissøy Kyvik, samt 
Mats Grorud, hadde sitt tredje og siste 

år i komiteens tjeneste. Vibeke Heide 
og Odd Sprakehaug hadde sitt andre, 
og forhåpentligvis ikke siste (selv om 
arbeidsmengden ift honoreringen kan 
komme til å spille inn på dette). 

Før vi startet den individuelle søknads-
behandlingen, avklarte vi habil-
itetsspørsmålet pr epost. Noen trengte 
å få frisket opp Kulturrådet sitt regle-
ment, så dette gjorde vi skriftlig. Ingen 
meldte seg inhabile i år, så vi hadde ikke 
behov for å innkalle varamedlemmer. 

Komitéen hadde også noen epost-
tråder og telefonsamtaler underveis i 
søknadsbehandlingen for å sikre god 
fremdrift. I februar hadde vi 5 hele dag-
er med grundige diskusjoner om hvem 
som skulle få stipender med bakgrunn i 
Kulturrådets kriterier; kvalitet og aktiv-
itet. Men også i år har vi vektet geo-
grafi, kjønn, mangfold og sjanger (doku/
fiksjon/animasjon/kunstfilm), der flere 
kandidater har vært «like kvalifiserte». 

Dette gjør vi fordi vi mener det kan 
bidra til en mangfoldig og kunstnerisk 
sterk bransje i sin helhet. Vi har også 
tatt hensyn til og sett på tematiske 
strømninger i tiden, som økologi, kjønn, 
klasse etc. Om det har vært temaer 
som mange filmkunstnere har vært 
opptatt av, så har det vært et poeng for 
oss å også fange opp dette. 

Vedrørende omdisponering av DIVU 
(Diversestipend til nyutdannede) til 
DIV (Diversestipend) 
Med bakgrunn i forskriftene punkt 

Stipendkomiteen for f i lmkunstnere (FIKUN):

STATENS KUNSTNERSTIPEND
AV OLAUG SPISSØY KYVIK, LEDER FIKUN
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8.2.2 finner stipendkomiteen heller ikke 
i år grunnlag i søkermassen til å innstille 
noen av DIVU-kandidatene til maks-
beløpet på 90.000,-. Vi har behandlet 
alle DIVU-søknadene individuelt, og 
fordelt midlene slik stipendkomiteen 
mener er forholdsmessig ut fra søke-
rens skisserte behov. Noen er også 
diskvalifiserte på bakgrunn av bo- og 
virkekravet, samt mangelfulle søknader, 
og utdanningsløp som vi mener ikke 
kvalifiserer til å søke dette stipendet. 
(For eksempel medieutdanninger som 
bare inneholder en mindre del film). 

Stipendkomiteen har innstilt de øvrige 
DIVU-kandidatene som har begrun-
nelser, samt dokumentasjon på kunst-
nerisk virke, med et formålsnyttig beløp 
avhengig av det de søkte om. Vurderin-
gene er gjort etter en faglig gjennom-
gang av hver enkelt søker sin søknad, 
og stipendkomiteen håper Utvalget res-
pekterer dette i sin endelige avgjørelse. 

Vi ser gjerne at de som allerede har vist 
vilje og evne til å være en filmkunstner 
blir tilgodesett med et DIV-stipend, 
heller enn at en mindre kvalifisert søker 
får DIVU-stipend. Vi har i år overført 
561.000,- fra DIVU til DIV potten. 

Beløpet til vanlig Diversestipend står 
heller ikke i år overens med antall gode 
og kvalifiserte søkere til dette sti-
pendet. Diversestipendet er et svært 
kjærkomment og fruktbart offentlig 
tilskudd for filmkunstnerne. Det mulig-
gjør kunstnerisk fordypning, utvikling 
og nyskapning, og vi skulle svært gjerne 
sett en økning i denne potten, som har 
stått på stedet hvil i en del år, som i 
praksis betyr at den har blitt mindre. 
En økning i denne potten håper vi er 
en prioritet i NFF/NFR sin dialog med 
Kulturrådet/Kulturdepartementet. 

Ekstra mange reservekandidater  
Også i år har vi fått beskjed om å lage 
en ekstra lang reserveliste til Ar-
beidsstipend/Arbeidsstipend for ny-

etablerte. Dette er svært gledelig, og 
vi håper virkelig at alle 20 får stipend! 
Det hadde vært en berikelse og en 
rimelig investering i filmkunsten, som 
vil mangedoble seg når stipendmot-
tagerne får utviklet nye prosjekter og 
samarbeid. Det vil også muliggjøre at 
flere nye stemmer med ulik bakgrunn 
får slippe til, og vise hva de kan. Ar-
beidsstipendene er et enkelt og sterkt 
virkemiddel for å få mer mangfold i 
norsk film. 

Defekte linker  
Dessverre har det også i år vært en del 
defekte lenker til søkernes arbeider. 
Dette bør kanskje presiseres enda mer 
i informasjonen som blir gitt i infor-
masjonsmøter i forkant av søknadsfris-
ten, og i selve søknadsskjemaet. Det 
er også viktig å presisere at lenkene 
må være virksomme ut februar. Vi vil 
også oppfordre NFF/NFR til å gå sam-
men med Kulturrådet, og ha et digitalt 
møte om søknadsordningene i forkant 
av søknadsfristen. NFF/NFR når ut til 
størstedelen av norske profesjonelle 
filmkunstnere. Andre som også kunne 
vært informert direkte er Foreningen 
Norske Filmfotografer (FNF), og Norske 
Filmklippere (N:F:K). Komitéen vil også 
gjerne at NFF/NFR formidler videre til 
bransjen at også meritterte filmskapere 
må legge ved lenker til sine arbeider, og 
ikke ta det som en selvfølge at komi-
téen enten har sett de før, eller at de 
leier filmene digitalt på eget initiativ. Å 
mangle lenker trekker søknaden veldig 
ned. 

Stipend for etablerte kunstnere/Sti-
pend for seniorkunstnere 

Innspill til NFF/NFR: vi må bli flinkere 
til å opplyse bransjen om når disse 
stipendene er ledige igjen, og så bør 
det settes av litt ekstra behandlingstid 
til disse. Det bør også kommuniseres 
ut til filmkunstnerne at de må gjøre seg 
flid med søknaden hvis de søker om et 
stipend som varer i årevis. (Alternativt 
melde inn til Kulturrådet at vi heller 

ønsker kortere stipendperiode, som for 
eksempel 5 år, men heller flere hjemler). 

Arbeidsmengde/honorering 
Så til det som er minst hyggelig å melde 
fra om; arbeidsmengden til komitéens 
medlemmer ift honoreringen fra Kul-
turrådet. Vi meldte også i fjor i fra om 
dette, men ser oss tvunget til å gjøre 
det igjen i år. Siden det er vanskelig 
å gjøre noe med arbeidsmengden for 
FIKUN-komitéen uten at det går på 
bekostning av kvaliteten av vurderin-
gene, mener vi det bør gjøres noe 
med honoraret. Selv om søknadsmas-
sen er mindre enn i fjor, utgjør likevel 
dugnadsandelen av komitéarbeidet en 
uforholdsmessig stor del. Alle komi-
téens medlemmer, og i sær avtrop-
pende leder Olaug Spissøy Kyvik og 
jurymedlem Mats Grorud, føler et ans-
var for å melde fra både til komitéen i 
NFF som velger nye komitémedlemmer 
for kommende år, og ledelsen i NFF/
NFR. Vi har også meldt fra til Kultur-
rådet. Ingen av komitémedlemmene ble 
forespeilet hvor mye jobb det faktisk er 
da de ble spurt om å være med i denne 
komitéen. Stipendkomitéen arbeider 
for våre kollegaer og bransjen vår, og 
vi er opptatt av å sikre en fortsatt solid 
filmfaglig vurdering av søknadene. Ar-
beidsstipendene har en enorm betyd-
ning for filmkunstnerne, og søknadene 
bør behandles grundig og tverrfaglig av 
komitéens medlemmer både individuelt 
og i fellesskap. 

For å spare dere for samme regnestyk-
ket som i fjor, vil vi bare gjenta følgen-
de; hver søknad tar 1 time (konservativt 
beregnet), registreringen i Esak tar ca 
en ½ arbeidsdag, vi har 5 heldagsmøter, 
og ofte går det med noen ekstra timer 
i tillegg ifbm innstillingstekstene (Vi tar 
ikke med tiden som leder bruker på op-
pfølging underveis i prosessen, eller til 
oppfølging med sekretær, og rapporter-
ing etter innstillingene er skrevet). I til-
legg kommer tapet av inntekt fra andre 
jobber en må takke nei til underveis fra 
november til februar pga arbeidsmeng-

den med søknadsbehandlingen. 

Som i fjor vil vi derfor foreslår et fast 
beregningsgrunnlag der man tar ut-
gangspunkt i antall unike søkere (i år 
ca. 240 stk), og beregner 1 times be-
handlingstid pr søker. I tillegg 5/6/7 
dager til heldagsmøter avhengig av hvor 
mange søknader som kommer inn. Der-
etter regner man dette om til måneds-
verk/ukesverk, og setter honoraret år 
for år ut fra dette. Det gir en forutsig-
barhet både for komitémedlemmene 
og Filmforbundet. Vi forstår det slik at 
det er kutyme at noe av komitéarbeidet 
er på «dugnad», og i så måte kan man 
fastsette en prosentandel eller timean-
tall som komitémedlemmene arbeider 
gratis. Her må man se på hva som er 
rimelig å forvente av gratisarbeid fra 
kunstnere og sammenligne med an-
net komitéarbeid/konsulentarbeid i 
kulturlivet. Med tanke på viktigheten 
av kunstnerstipendordningene for 
norske kunstnere og deres økonomi, 
og de strenge kravene som settes og 
skal settes for utdeling av stipendene, 
mener vi det sender feil signal dersom 
en stor andel av arbeidet skal utføres 
gratis eller på «dugnad». Prosentsatsen/
dugnadsandelen kan f.eks fastsettes 
av årsmøtet i Filmforbundet. Slik det er 
nå så er dugnadssatsen rundt 30-60% 
avhengig av søknadsmengden fra år til 
år, og dette kan umulig NFF/NFR mene 
er rimelig for en faglig konsulentordning 
som denne. For selv om det er et giv-
ende arbeid, så er det ikke til å komme 
bort fra at det er konsulentvirksomhet 
dette er. Og det er mer enn bare råd-
givende, i realiteten så er det førende; 
det vi innstiller søkere til, samsvarer i 
svært høy grad med det som blir delt ut 
av stipend. Dette er det enkelt å få en 
nøyaktig og lang historikk på.

Så må man jo også spørre seg: hvor 
mye arbeidstid er det innafor å be kun-
stnere gi på dugnad? Og hvor mye er 
ok timelønn for komitéarbeid for for-
bund/Kulturrådet? 

Om NFF/NFR ønsker, stiller både 
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komitéleder og Vibeke Heide gjerne til 
et møte med både dere, Kulturrådet og 
Kulturdepartementet. 

Forslag til midlertidige forbedringer  
Etter innspillene våre i fjor til de ulike 
stipendordningene, og i sær DIV/DIVU, 
har Kulturrådet i år meldt tilbake til oss 
at de ønsker å evaluere alle søknad-
sordningene i sin helhet, og at dette 
kommer til å ta noe tid. Vi har derfor 
sendt inn forslag til midlertidige juster-
inger for FIKUN. De er listet under: 

En positiv erfaring vi gjorde oss i 
søknadsrunden med Covid-stipend, 
var at maks antall ord i søknaden ble 
redusert. Dette førte til mer presise og 
lettleste søknadstekster. Maks antall 
lenker var også redusert fra 5 til 3.

(For ordens skyld; stipendkomiteen 
mener det fortsatt er viktig at søkerne 
har mulighet til å legge til flere filmlen-
ker som vedlegg til søknaden, selv om 
dette er tidkrevende, da det er et viktig 
verktøy i søknadsvurderingene). 

Lengde på vedlegg: en nødløsning som 
er ærligere overfor søkerne slik at de 
vet at komiteen kanskje ikke har tid til 
å se mer enn en halvtime av arbeidene 
deres,  og at de derfor må gi en veiled-
ning/prioritering i vedleggene sine. 

Vi tenker det fortsatt bør være mulig å 
legge ved spillefilmer/helaftens 

dokumentarer, men at man da enten 
må angi 30 minutters utdrag, eller 

godta at komiteen ser kun den første 
halvtimen (men da har mulighet til å se 
mer hvis tid). 

DIVU ordningen: enten bør denne være 
automatisk, og behandles administrativt 
utenfor komitéen, eller beholde ordnin-
gen som vi har praktisert de siste årene 
med overføringer fra DIVU til DIV 
potten basert på grundig evaluering av 
søknadene deres. I samme anledning vil 
vi igjen oppfordre NFF/NFR å bistå Kul-
turrådet i å kommunisere tydeligere ut 

til utdanningsinstitusjonene som tilbyr 
BA/MA. Mange kvalifiserte søkere vet 
nok ikke om denne stipendordningen, 
og noen søker for sent. 

Ettårige midlertidige Arbeidsstipend  
Selv om vi pr dags dato ikke vet hvor 
mange av de 20 reservekandidatene 
som får Arbeidsstipend, så er det grunn 
til å tro at det også i år blir en betydelig 
større andel Arbeidsstipend til filmkun-
stnerne enn normalt. Dette vil ha en 
fantastisk effekt for både mottagerne 
og bransjen generelt, og vi skulle gjerne 
hatt så mange stipender hvert år! Antall 
sterke søknader ift stipendhjemler er 
veldig høyt, og vi må gjøre hva vi kan 
for å få beholde disse etter at alle pand-
emiens unntak skal ses på. 

Komitéen ønsker gjerne en skriftlig 
tilbakemelding på årets rapport, så vi 
vet at den har nådd de rette ressursper-
sonene i NFF/NFR (red.anm. adminis-
trasjonen ga skriftlig tilbakemelding på 
rapporten den 4. april 2022).

Filmforbundet har tre lokallag: Vest, Sør-Vest og Nord-Norge. Lokallagene har 
egne ledere og styrer, og de får driftsmidler fra hovedkontoret til supplerende 
aktiviteter og tilbud for Filmforbundets medlemmer i sin region.

Lokallagene har ansvar for forbundets arbeid i sine lokalområder. De arrangerer 
treff og kurs, er til stede på festivaler, og fungerer som forbundets ambassadører 
innenfor sitt lokalområde. De kan også bistå i medlemssaker i samråd med for-
bundskontoret. Lokallagene mottar driftsstøtte fra forbundet sentralt.

FILMFORBUNDETS LOKALLAG
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Perioden 29.04.2021- 17.03.2022.

1. STYRETS SAMMENSETNING 2021-2022 
Tommy Næss – Leder  
Nina Knag – Økonomi/Kasserer 
Kathleen Johnsen - Styremedlem 
Øyvind Rydland (vara) 
Sven A. Nydal (vara) 
Vår representant til styret i Vestnorsk Filmsenter (VF) Thomas Angel Endresen 
Distriktsrepresentant i NFF styret, Tommy Næss 

2. MØTER OG ADMINISTRASJON 
Styret har denne perioden hatt få fysiske styremøter grunnet Corona høsten 
2021. Nå på våren har vi begynnt å ha møter fysisk. Det har vært avholdt to 
styremøter så langt i 2022. 

3. STYRETS VIRKSOMHET 
Styret har dette året hatt søkelys på Nfi sin vurdering av regionssentrene og da 
spesielt Vestnorsk Filmsenter. Styreleder Tommy Næss satt i høringsgruppen og 
representerte NFF

Sosiale media 
Lokallagets hjemmeside https://filmforbundetvest.wordpress.com/ er blitt en 
kontaktinformasjonsside, mens en lukket facebookside fungerer som et sted å 
oppdatere seg på nyheter, relevante kurs, og annen informasjon som vi tror våre 
medlemmer vil sette pris på. Vi får en bedre dialog med medlemmer gjennom en 
slik side. Sosiale media har vært en strategi for å øke aktivitetsnivået blant våre 
medlemmer og styrets synlighet blant medlemmer. https://www.facebook.com/
groups/1085027541521512/

Bergen Internasjonale Filmfestival BIFF 
Styret har etablert en fast ordning for Filmforbundets medlemmer på Vestlandet, 
med rimeligere akkreditering på BIFF. Det ble også holdt medlemsmøte i forbin-
delse med BIFF 2021

Vestnorsk filmsenter 
Styret har aktiv kontakt med Vestnorskfilmsenter i viktige filmpolitiske saker som 
angår oss begge.

Skolebesøk 
Vi har vært på besøk til avgangselever ved Noroff fagskole der vi rekrutterte nye 
studentmedlemmer.

FILMFORBUNDET VEST 

4. FREMTIDIGE PLANER 
Styret ønsker at det videre jobbes for å:

Fortsatt ha tilstedeværelse på bransjerelaterte events i regionen vår. 

Skolebesøk ved Noroff, Uib og Høyskolen Kristiania.

Styret vil jobbe med og legge en plan for resten av 2022 med datoer for faste 
treff. 

Vi vil jobbe med å tilrettelegge HMS kurs og kurs for tillitsvalgte på filmproduks-
joner til høsten 2022.

Styret ønsker også å jobbe mer film politisk slik at vi kan få større produksjoner 
lagt til regionen vår.

Tariff godkjenning for kortfilmproduksjoner.

Styret ønsker mer tilbakemelding fra medlemmene angående bransjerelaterte 
erfaringer opplevelser, ønsker, ideer, tanker, osv. Dette er essensielt for at vi skal 
kunne styrke bransjen og videreutvikle filmmiljøet i regionen på medlemmers 
premisser.

5. MEDLEMSBEVEGELSE 
Ifølge medlemslistene vi har fått fra Filmforbundet sentralt, ligger medlemstallet 
vårt på 72 medlemmer per 17.03.2022. Sammenlignet med sist år, var tallet 68 
medlemmer. Styret ønsker å fortsette sitt arbeid for å få flere aktive medlemmer.

6. ØKONOMI 
Økonomi og regnskap vil bli presentert for medlemmene på Årsmøte 24.03.2022

For styret i NFF VEST

Bergen 17.03.2022

Tommy Næss, Styreleder 

https://filmforbundetvest.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/1085027541521512/
https://www.facebook.com/groups/1085027541521512/
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1. LOKALLAGSLEDELSEN I NFF SØRVEST BESTÅR AV: 
Lina Helvik (Lokallagsleder), Bo B. Randulff (Nestleder), Alexander Gudmestad 
(Sekretær), Dag Vidar Haugen (Senior medlem)  

2. MEDLEMSMASSE 
NFF Sørvest har pr. 14.03.22 34 medlemmer, som er 1 mer enn ved årsmøtet 
2022. Det jobbes aktivt med verving av nye medlemmer og med å informere om 
Filmforbundet på  produksjoner og på bransjetreff. NFF Sørvest har i 2022 et 
fokus på å nå ut til bransjen i Nord  Fylket og har intensjon om å samarbeide med 
Filmrederiet på Haugalandet om å møte  bransjen i Nordfylket til våren og vil også 
i år stille under Filmfestivalen for å møte bransjen.  

3. VIRKSOMHET 
I 2021 arbeidet styret frem et Høringssvar til Filmkrafts Strategiplan for 2021-
2024. Styret  utarbeidet også vedtekter for Lokallag som ble godkjent av forbun-
det slik at lokallaget kunne  Brønnøysundregisterets. I første del av 2021 var det 
lite vanskelig å gjennomføre fysisk møte  og kurs aktivitet. Høsten 2021 ble det 
gjennomført Møte aktivitet og også Kurs i  regnskapsføring for filmarbeidere.  

Lokallaget hadde i samarbeid med Filmkraft Rogaland presentasjon av Forbundet 
på Filmfestivalen i Haugesund.  

Lokallaget samarbeider med Filmkrafts nye Talentrådgiver om besøk ved UIS og  
Mediestudentene.  

4. MEDLEMSAKTIVITET 
Styret har hatt dialog om hvilke aktiviteter vi bør ha i regionen.. Hovedfokuset til 
NFF Sørvest  bør være å tilby kurs som har relevans for et bredt spekter filmar-
beidere. Rettet mot HMS,  økonomi og rettigheter. Styret har besluttet å arran-
gere to kurs i 2022, et til våren og et til  høsten. I vår vil det være kurs rettet mot 
selvangivelsen for Filmarbeidere og frilansere og  tematikk for kurset til Høsten vil 
besluttes etter å ha rådført med medlemmer på  medlemsmøte.  

5. FORHOLDET TIL FORBUNDSLEDELSEN 
Dialogen med forbundsledelsen og administrasjonen er god.  

FILMFORBUNDET 
SØR-VESTLANDET

6. MEDLEMSFORDELER LOKALT 
Tidligere Lokallagsleder Mikkel B. Munkvold fikk på plass avtale med Odeon Kino 
i Sandes  og Stavanger om rabatt for medlemmer på kr 30. I 2021 fikk vi på plass 
en avtale med  Filmfestivalen i Haugesund om rabatt på akkreditering for medle-
mmer i NFF Sørvest.  

Stavanger 14.03.2022 

Lina Helvik, lokallagsleder

Alexander Gudmestad, sekretær

Bo B. Randulff, nestleder

Dag Vidar Haugen, senior medlem   
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Årsmelding for perioden 16.04.2021 – 01.03.2022

1. STYRET OG ØVRIGE TILLITSVALGTE 2021  
Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:  
Leder: Fredrik Mortensen 
Økonomi/Kasserer: Ivar Hartviksen 
Styremedlemmer: Kristoffer Jørgensen, Trude Berg Ottersen, Jenny Andersen 
Vara: Tobias Bye 
Distriktsrepresentant i sentralstyret: Tommy Næss.  
Brukerrepresentant/Styremedlem I NNFS: Fredrik Mortensen 

2. MØTER OG ADMINISTRASJON  
NFF avd. Nord-Norge har i løpet av perioden 16.04.2021 – 01.03.2022 hatt 
sporadisk kontakt over telefon, e-post, personlige møter og i en lukket SoMe-
kanal. Kontakten var tenkt å opprettholdes ved møter og treff på festivaler og 
ulike arrangementer, men de fleste av disse har blitt avlyst på grunn av covid-19 
situasjonen. 

3. MEDLEMSBEVEGELSEN  
Antall registrerte medlemmer i Nord-Norge per mars 2022 var 53. Vi har fått 15 
nye medlemmer siden i fjor. Det har vært jobbet for å rekruttere nye medlemmer 
dette året blant annet ved personlig kontakt med filmarbeidere i landsdelen.  

4. ØKONOMI  
I 2017 fikk styret beskjed om at Norsk filmforbund, avdeling Nord-Norge har falt 
ut av ordningen med tilskudd til kunstnerorganisasjoner i Nord-Norge, som resul-
tat av forhandlingene om ny kulturavtale i Nord-Norge. Dermed kunne det ikke 
søkes driftstilskudd på samme måte som før. Ivar Hartviksen har tatt seg av NFFs 
regnskap i 2021. 

5. STYRETS VIRKSOMHET  
Styreleder Fredrik Mortensen har deltatt på TIFF (01/2021), Nordkapp Filmfesti-
val (09/2021) og Bodø Filmfestival (10/2021). Styreleder har brukt tid på å ori-
entere seg i vår felles arbeidsvirkelighet, for å kartlegge medlemmers ønsker og 
behov. 

Styreleder har vært i kontakt med ulike filminstitusjoner i nord, for å se på mu-
ligheter for å bedre vår kommunikasjon, og se på mulighetene for å skape en felles 
handlingsplan for å imøtekomme våre kollektive utfordringer. 

FILMFORBUNDET 
NORD-NORGE

Styreleder har hatt dialog med Cinemateket i Tromsø, for å få på plass en rabat-
tordning hos dem. Hvert medlem får nå 50% avslag på visningene deres. Billet-
tene må forhåndsbestilles og medlemskort må framvises ved oppmøte til forestill-
ingen.

Representasjon og sosiale arrangementer  
Facebook-gruppen ”Filmarbeidere i Nord-Norge” som ble opprettet på initiativ 
fra styret i 2010, brukes flittig av de 1401 medlemmene. Gruppen er ment som 
å fungere som en formidlingstjeneste og knutepunkt og brukes blant annet til 
formidling av arbeid, arrangementer, kurs, o.l 

Til tross for vanskelige omstendigheter vil det likevel jobbes for å arrangere 
medlemsmøter i 2022. Styret ønsker med informasjon fra medlemmene om hvilke 
typer medlemsmøter som kan være av interesse. Igjen måtte Filmforbundets jule-
bord avlyses i 2021 og vi håper på at vi kan gjennomføre det i 2022.

Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) 
Også i år betaler lokallaget deler av partourkort for de av våre medlemmer som er 
på festivalen. Styreleder var til stede under premieren av filmen «Tidskapsel», hvor 
flere av medlemmene våre er representert med bidrag.

Nordnorsk Filmsenter (NNFS) 
Vi hadde et godt samarbeid med NNFS i 2021. Som vara, har styreleder deltatt på 
flere styremøter og er delaktig i å utvikle NNFS retning.

Norsk filmforbund avd. Nord-Norge HANDLINGSPLAN for 2021  
I tillegg til den enhver tid gjeldende handlingsplan og vedtekter for NFF sentralt, 
skal styret i lokalavdelingen jobbe for å fremme følgende saker:

• Styret vil etterstrebe bedre dialog mellom ulike filminstitusjoner. 

• Samarbeide aktivt med NNFS for å øke produksjonsvolumet i nord. Dette sa-
marbeidet skal utvides til å også involvere FilmCamp, Filmklynge Nord, Film-
fond Nord og den nye nord-norske filmkommisjonen, så langt det lar seg gjøre. 

• Være en pådriver for mer synlighet, for forbundet i seg selv og for våre medle-
mmer. Vi vil ivareta bransjearenaen som eksisterer på TIFF og vi vil jobbe for å 
få en tilsvarende arena ved Bodø Filmfestival.    

• Bidra til et godt arbeidsmiljø for våre medemmer. 

• Styret vil søke etter alternative måter å sikre finansiering til drift av lokalllaget 
ettersom det ikke lengre kan søkes driftstilskudd gjennom fylkene. 
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 Kontakt med medlemmene

• Være synlige for medlemmene I lokalavdelingen. Som et konkret tiltak vil vi 
opprette en egen Facebookside for Norsk Filmforbund avd. Nord-Norge, når 
dette lar seg gjennomføre iht. personvernslover. 

• Arrangere medlemsmøter, kurs og sosiale aktiviteter for medlemmene. 

Administrasjon og økonomi

• Arbeide for god kommunikasjon internt i styret og med sentralforbundet. 

• Rekruttere nye medlemmer. Et konkret tiltak her er å forsøke å få  et samar-
beid med filmskolen i Kabelvåg og lignende utdanningsinstitusjoner, da vi 
tenker det er viktig at det blir opplyst om Filmforbundets virksomhet før folk 
kommer ut i bransjen. 

• Arrangere bransjemøter og sosiale aktiviteter ut fra hva medlemmene ønsker.

• Sikre driftsstøtte. 

Utadrettet virksomhet

• Delta på filmfestivaler og markere film fra Nord-Norge og filmrelaterte aktiv-
iteter.

• Styreleder har deltatt på bransjetreffene ved Bodø Filmfestival og Nordkapp 
Filmfestival, og 40-års markeringen til Nordnorsk Filmsenter.

• Styret ønsker å arrangere medlemsmøter i 2022 og søker informasjon fra med-
lemmene om hvilke typer medlemsmøter som kan være av interesse. 

 

For styret i Norsk Filmforbund avdeling Nord-Norge, Tromsø 01.03.2022

Fredrik Mortensen, leder, 

Kristoffer Jørgensen og Jenny Andersen, styremedlemmer.

Tobias Bye, vara.
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Medlem av den norske revisorforening 

 

 
 
Til Årsmøtet i Norsk filmforbund 
 
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Norsk filmforbunds årsregnskap som viser et overskudd på kr 234 760.  Årsregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 
og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening  
 

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og 

av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet 
nedenfor i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet 
slik det kreves i lov og forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert 
internasjonale uavhengighetsstandarder), utstedt av the international Etichs Standards Boards for 
Accountants ( IESBA – reglene ), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 
disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 
Øvrig informasjon  
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjonen i årsberetningen som er publisert 
sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i 
årsberetningen  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen.  Formålet er å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den 
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt årsberetningen ellers 
fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil.  
Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen mener vi at årsberetningen 

 Er konsistent med årsregnskapet og  
 Inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav 
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Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske 
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til til https://revisorforeningen.no/om-
revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter.no 
 
 
 
 
Nittedal, 07.04.2022 
Revisjonsselskapet Olsson & CO DA 
 

 
 
Lasse Olsson 

Statsautorisert revisor 
 

Budsjett 2022
Negative tall betyr overskudd
Kontonavn Budsjett 2022 Regnskap 2021
Medlemskontingent 5 640 000-           5 482 384-             
Reduksjon regikontingentinntekt (NFR) 970 668              -                         
Kostnadsfradrag NFVF Bibliotekvederlagsordningen 525 000-              526 480-                 
Kostnadsfradrag NFVF Innkjøpsordningen 160 000-              144 000-                 
Kostnadsfradrag FOR 8 889 298-           7 740 035-             
Vederlag Stipendkomit 266 000-              420 000-                 
Kursinntekter og støtte -                       41 550-                   
Pensjonsberettigete midler medlemmer -                       723 926-                 
Pensjonsberettigete midler medlemmer motkonto -                       723 926                 
Kostnadsfradrag pensjon -                       11 453-                   
Fakturagebyr -                       86 200-                   
Innmeldingsgebyr 30 000-                57 330-                   
Annen driftsrelatert inntekt -                       39 364-                   
Purregebyr og andre inntekter Styreweb -                       1 186-                     
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 14 539 630-         14 549 982-           
Støtte/drift lokallag 37 500                37 500                   
NFR kontingent regimedlemmer -                       126 056                 
FERA adm.kostnader 90 000                92 761                   
Rush Print medlemsblad 400 000              400 000                 
Kunstner forsikring 188 000              124 464                 
Norwaco rettighetsmidler NFR -                       611 561                 
Økonomisk bidragstøtte 100 000              90 000                   
SUM VAREKOSTNAD 815 500              1 482 342             
Lønn til ansatte 5 688 656           5 847 478             
Honorar NFF diverse 565 000              116 000                 
Honorar Valgkomiteen 100 000              90 400                   
Honorar NFR -                       115 000                 
Honorar Stipendkomiteen 233 129              367 975                 
Honorar NFVF -                       92 750                   
Styrehonorar NFF 460 000              402 442                 
Pensjonsberettigete midler medlemmer utbetaling 1 752 134           989 664                 
Honorarer Lokallag 162 500              137 500                 
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Honorar FDU 81 000                108 150                 
Feriepenger 682 639              770 306                 
Lønn NFR -                       406 615                 
Styrehonorar NFR -                       10 000-                   
Kompensasjon telefon 3 000                  11 750                   
Reduksjon lønn andre selskaper 1 999 185-           2 060 448-             
Fri telefon -                       33 672                   
Fri telefon MK -                       33 672-                   
Innerettet forsikring -                       75 595                   
Motkonto for gruppe 52 -                       75 595-                   
Arbeidsgiveravgift -                       3-                             
Arbeidsgiveravgift 1 321 588           1 199 014             
Arbeidsgiveravgift feriepenger 96 252                108 613                 
Refusjon av sykepengerforeldrepenger -                       497 387-                 
Innberettet refusjon NAV -                       497 387-                 
Innberettet refusjon Nav MK -                       497 387                 
Gave til ansatte 20 000                10 174                   
Overtidsmat 10 000                3 252                     
Yrkesskadeforsikring 18 000                13 617                   
Behandlingsforsikring 55 200                47 283                   
Forsikring - Styreansvarsforsikring -                       6 833                     
Forsikring - reiseforsikring ekstra 26 400                22 408                   
Forsikring - næringslivsforsikring -                       951                        
Forsikring - naturskade -                       8                             
Forsikring - Alminnelig -                       474                        
Obligatorisk tjenestepensjon O 244 456              216 042                 
Innberettet OTP fra lønnsystem -                       216 042                 
Innberettet OTP fra lønnsystem MK -                       216 042-                 
Kurs Ansatte 60 000                8 000                     
Andre personalkostnader 45 000                32 063                   
Arbeidsmiljø 60 000                -                         
SUM LØNNSKOSTNAD 9 685 768           8 556 924             
Avskrivning på inventar 18 000                11 197                   
Husleie 660 000              558 325                 
Renhold -                       1 038                     

Annen kostnad lokaler 12 000                5 625                     
Leie maskiner 37 200                -                         
Leie canonmaskin -                       35 072                   
InventarUtstyr 66 000                33 485                   
DatakostnadLisens 400 800              380 344                 
Medlemsfordeler kostnad 25 000                -                         
Juridisk data o.l. 30 000                20 467                   
Rekvisita -                       160                        
Revisjonshonorar 130 000              92 375                   
Regnskapshonorar 750 000              698 371                 
Juridiske kostnader 516 600              227 307                 
Andre fremmede tjenester 310 000              173 883                 
Gramo prosjekt -                       1 000 000             
Viderefakturerte kostnader fra NFR 134 000              21 449                   
Kontorrekvisita 36 000                12 371                   
Trykksak 30 000                -                         
Aviser. tidsskrifter. bøker o. 4 800                  839                        
Kurskostnader HMS 60 000                16 348                   
Telefon, bredbånd 72 000                61 470                   
Porto. brev 6 000                  5 265                     
Reisekostnader ikke oppgavepli 60 000                23 254                   
Diettkostnad. oppgavepliktig -                       1 583                     
Reklamekostnad 60 000                38 198                   
Kontingent 43 000                21 990                   
Gave. fradragsberettiget 20 000                20 000                   
Gave, ikke fradragsberettiget -                       675                        
Forsikringspremie 33 200                15 057                   
Styremøte NFF 60 000                34 064                   
Diverse møter 24 000                6 956                     
Årsmøte NFF 30 000                4 255                     
Bank- og kortgebyr 78 000                53 184                   
Styreweb Gebyr betalingsformidling 18 000                10 873                   
Annen kostnad 50 000                818-                        
Pensjonsberettigete midler kostnadsdel -                       201 645                 
Annen kostnad, ikke fradragsberettiget -                       26 770                   
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Tap på fordringer 564 000              413 874                 
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 4 338 600           4 226 951             
Annen renteinntekt -                       217-                        
Valutagevinst (agio) -                       68-                          
Rentekostnad leverandørgjeld -                       141                        
Nedskrivning gjeldsavtale NFR 49 146                49 146                   
SUM FINANSINNTEKT OG KOSTNAD, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 49 146                49 002                   
RESULTAT (NEGATIVE TALL BETYR OVERSKUDD) 349 384            234 763-              
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INNHOLD

* VIKTIG AT RETTIGHETSHAVERE HAR RIKTIG RETTIGHETSKLAUSUL I                            

 SINE ARBEIDSKONTRAKTER.

* HUSK Å REGISTRERE DINE PRODUKSJONER TIL RETT TID.

* HVEM BETALER FOR F©R-VEDERLAGENE? 

  NORWACO 

  KOLLEKTIVE OPPHAVSRETTSAVTALER 

  NY ENIGHET MELLOM NFF OG NETFLIX

* FORDELINGSARBEIDET I 2021  

  FORDELINGSUTVALGET (FDU) 

  FORDELINGEN FOR VISNINGSÅRET 2019 I 2021 

  UTVIKLINGEN AV VEDERLAG TIL FORDELING 

  FORDELINGEN FOR VISNINGSÅRET 2019 

* UTFORDRINGER OG MULIGHETER I TIDEN SOM KOMMER 

  NFF ER TIDLIG INNE I FORHANDLINGER 

  SPILLEFILM RETT PÅ STRØMMETJENESTER I STEDET FOR KINO 

  NRK ER DESSVERRE FORTSATT BRANSJENS “VERSTING” 

  VI JOBBER LANGSIKTIG FOR Å SIKRE GODE VILKÅR I FREMTIDEN

* F©RS FORDELINGSUTVALG

Det er vanskelig å stå alene når du skal 
sikre dine opphavsrettigheter på TV- 
og filmproduksjoner. Ved å signere en 
forvaltningskontrakt, overføres ansvaret 
for å forhandle vilkår for din opphavs-
rett og forvalte vederlag til F©R, Film-
forbundets organisasjon for rettighets-
forvaltning. 

F©R er en del av Norsk filmforbund, 
og vi jobber hver dag med å sikre at 
rettighetshavere får løpende betaling 
for bruk av deres åndsverk — uansett 
visningsplattform. Dette gjør vi blant 
annet ved å forhandle frem kollek-
tive avtaler om opphavsrett med ulike 
medieaktører. I 2021 har vi blant an-
net landet ny og forbedret avtale med 
NENT/Viaplay, og jobbet mye med å 
forhandle frem en god ordning med 
Netflix for både TV-dramaserier og 
filmer. Vi har også sikret avtale om 
Netflix-forhandlinger på dokumentar og 
TV-underholdning. 

Våre opphavsrettsavtaler bidrar til at vi 
hvert år kan fordele et betydelig antall 
millioner kroner i opphavsrettsvederlag 
til rettighetshavere med forvaltning-
skontrakt. I 2021 satte vi ny utbetal-
ingsrekord og delte ut totalt over 19,8 
millioner kroner.

Det er fordelingsplanen som bestem-
mer hvordan vi fordeler vederlagene til 
rettighetshavere. Alle rettighetshavere 
med forvaltningskontrakt har stemmer-
ett ved generalforsamlingen vedrørende 
fordelingsplanen. 

Viktig at rettighetshavere har riktig 
rettighetsklausul i sine arbeidskon-
trakter 
For at vi skal kunne innkreve vederlag 
og lande nye opphavsrettsavtaler, er 
det viktig at du som rettighetshaver 
passer på at dine arbeids- og/eller opp-
dragsavtaler inneholder riktig rettighet-
sregulering. I 2021 gikk vi igjennom ca 
4000 arbeidskontrakter, og vi kan se 
at det er et stort forbedringspotensiale 
her. 

Vi anbefaler derfor alle medlemmer av 
Norsk filmforbund  å sende inn  alle 
sine arbeidskontrakter til juridisk@film-
forbundet.no før signering. 

Husk å registrere dine produksjoner til 
rett tid 
Som rettighetshaver er det viktig at du 
registrerer deg på produksjoner som du 
vil søke vederlag for til rett tid. Her er 
det et forbedringspotensiale blant våre 
rettighetshavere. Følg derfor med på 
våre nyhetsbrev, slik at du får med deg 
frister og fremgangsmåte for  registre-
ring av produksjoner. 

Når det er tid for neste registrering vil 
vi også sende e-post til medlemmer og 
tidligere registrerte rettighetshavere, 
samt publisere informasjon på våre 
hjemmesider og i sosiale medier.  
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HVEM BETALER FOR F©R-
VEDERLAGENE? 
Vederlagene som F©R fordeler kom-
mer hovedsakelig fra kollektive avtaler 
som Norsk filmforbund har inngått med 
kommersielle aktører og strømmetjen-
ester, men også gjennom rettighetsfor-
valtningsorganisasjonen Norwaco. 

Norwaco 
Norwaco er en rettighetsforvaltningsor-
ganisasjon som eies av 36 medlemsor-
ganisasjoner, blant andre Norsk film-
forbund og Norske Filmregissører. F©R 
håndterer i dag Norwaco-vederlagene 
for Norsk filmforbund, Norske Filmreg-
issører, og privatkopiering for Norsk 
Sceneinstruktørforening. 

Norwaco innhenter vederlag for dis-
tribusjon av NRK-kanalene og kom-
mersielle kanaler fra blant andre 
tv-distributører som Telenor og Telia. 
Norwaco innkrever også vederlag for 
rettigheter til videresending og tredj-
epartsdistribusjon når norske program-
mer sendes i utlandet for NRK, TV2, 
Discovery, NENT og andre kanaler. Vi-
dere håndterer Norwaco privatkopier-
ingsvederlagene som årlig bevilges over 
statsbudsjettet. Vi har fortsatt et godt 
samarbeide med Norwaco på alle disse 
områdene.

Over tid ser vi at vederlagene vi mottar 
fra Norwaco har en fallende tendens. 
Vi er derfor glad for at vi har sikret 
opphavsrettsvederlag til våre rettighet-
shavere i fremtiden gjennom våre egne 
avtaler.

Kollektive opphavsrettsavtaler 
Vi jobber kontinuerlig med å håndheve 
våre kollektive opphavsrettsavtaler med 
Virke Produsentforeningen på om-
rådene TV-drama, TV-underholdning, 
spillefilm og dokumentar. Opphavsrett-
savtalene er viktige vedlegg til overen-
skomstene og beskytter rettighetshav-
ernes opphavsrettigheter og retten til 
kollektive vederlag for åndsverkene fra 
F©R.

Vi har inngått kollektive opphavsrett-
savtaler om betaling for opphavsrett 
med kringkasterne/mediehusene TV2, 
NENT/Viaplay, Discovery, og siden 
2019 også strømmetjenestene Netflix 
og HBO. 

Vi har også flere rettighetsavtaler, samt 
noen tariffavtaler,  med uorganiserte 
produsenter. Blant annet har vi inngått 
overenskomster og rettighetsavtaler for 
TV-drama og TV-underholdning med 
The Oslo Company, og kollektive ret-
tighetsavtaler med Screen Story Film 
og TV AS (som er TV2-eid produksjons-
selskap). Vi arbeider  aktivt  for å  like-
behandle  både organiserte og uorgan-
iserte produsenter i bransjen, og for å 
følge opp den eksklusive forvaltning 
som forbundet har påtatt seg overfor 
medlemmer og rettighetshavere.

Ny enighet mellom NFF og Netflix 
I 2022 ble Norsk filmforbund og Net-
flix enige om å sikre rettighetshavere 
rimelig opphavsrettsbetaling for bestilte 
filmer og TV-dramaserier produsert i 
Norge for Netflix. I tillegg til betalinger 

for tilgjengeliggjøring for hver produks-
jon, vil det bli ytterligere suksessbasert 
betaling når et visst nivå for antall 
fullførte strømminger av en produksjon 
er nådd. 

Vi har  også her regulert et 3. parts-
forbehold iht. mandat til Norwaco, og 
royalty for videresalg, remake etc. på 
vanlig måte. Det pågår også forhan-
dlinger med Netflix om dokumentar- og 
TV-underholdningsproduksjoner.

Vi er veldig fornøyde med den nye 
løsningen med Netflix. Å lande slike løs-
ninger er helt nødvendig for å sikre en 
bærekraftig fremtid for TV- og filmbran-
sjen i Norge. Ordningen bidrar til  finan-
siell stabilitet for norske kreative TV- og 
filmarbeidere nå som stadig flere filmer 
og serier strømmes. Vi ser frem til å 
fortsette samarbeidet med Netflix.

FORDELINGSARBEIDET I 2021  
F©R fordelte i 2021 vederlag for 
visningsåret 2019, samt for et fåtall 
produksjoner med premiere senere enn 
2019, såfremt F©R har mottatt veder-
lag for visning («bruk») på den kanalen 
eller plattformen. Med «premiere» 
menes i F©R-sammenheng aldri kinop-
remiere, men det året da en produksjon 
for første gang ble tilbudt til seerne på 
den aktuelle lineære TV-kanalen eller 
strømmeplattformen.

Som en forberedelse til fordelingen 
innhentes det sendelister for de ulike 
mediehusene, hvor det fremgår hvilke 
produksjoner som er vist på tv eller 

strømming i det aktuelle visningsåret. 
Sendelistene krever en del bearbeiding 
og er derfor tidkrevende, men det er 
viktig at de gir et best mulig riktig bilde 
ettersom de er grunnlaget for fordelin-
gen. Når dette arbeidet er ferdig er det 
mulig å åpne for registrering for ret-
tighetshavere. 

Sendelistene publiseres sammen med 
en invitasjon til registrering for ret-
tighetshaverne blant annet via nyhets-
brev. Registreringsperioden i 2021 var 
fra 7. til 30. juni. Det var rundt 33% 
økning i antall registreringer, fra ca 
3.000 i 2020 til 4.000 i 2021. Dette 
skyldes dels at vi har klart å nå ut til 
enda flere, men også at det årlige volu-
met av norske produksjoner har økt. 
Omfanget av jobben ble dermed langt 
større enn tidligere. I enhver fordeling 
må samtlige registreringer være ferdig-
behandlet før de individuelle vederla-
gene kan kalkuleres.

Men til tross for en betydelig større ar-
beidsmengde, ble målet om utbetaling 
rundt samme tid som for visningsåret 
2018 innfridd, og vi foretok utbetal-
ing av vederlagsmidlene 10.12.21. Vi 
hadde  en utbetalingsrekord på totalt 
19,8 millioner kroner fordelt til 631 
personer. Vi har fokus på å kartlegge 
og forbedre arbeidsprosessene knyttet 
til fordeling av vederlagene. Vi har et 
godt samarbeid med Fordelingsutvalget 
(FDU) og vår eksterne samarbeidspart-
ner på kalkulering for å få til dette. 

I 2021 ble det gjennomført et IT-for-
prosjekt i samarbeid med Gramo, for 
å vurdere innføring av et nytt forvalt-
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ningssystem basert på deres plattform. 
Kostnadene forbundet med investering 
og de løpende driftsutgiftene av et slikt 
system viste seg til å være langt over 
det som var forespeilet, og anskaffelsen 
er derfor foreløpig stilt i bero.Vi har 
likevel tro på at effektiviseringsgevin-
ster vi høster i denne gjennomgangen 
vil bidra til  å korte ned prosesserings-
tiden fremover.

Fordelingsutvalget (FDU) 
Norske Filmregissører (NFR) har gjen-
nom samarbeidsavtalen (NFF-NFR) 
overlatt til F©R å fordele veder-
lagsmidler til individuelle rettighetsha-
vere. Styrene i NFR og NFF har vedtatt 
felles retningslinjer for  F©Rs fordeling-
sutvalg (FDU).

F©Rs fordelingsutvalg, valgt på F©Rs 
generalforsamling for perioden 2021-
2022, ledes av Arild Mehn-Andersen. 
Medlemmer er Johan Kaos (NFR), Janic 
Heen (NFR), Martin By (NFF) og Haa-
kon Wettre (NFF). Varamedlemmer: 
Elsa Kvamme (NFR) og Nina Bjerch-
Andresen (NFF).

FDU legger frem forslag til  fordel-
ingsplan for F©Rs generalforsamling. 
Fordelingsplanen er regelverket om 
fordeling av vederlag, og definerer 
modellen for vederlagsberegning med 
blant annet verkstype og vernefaktor, 
og fordeling mellom fagfunksjonsgrup-
per. I fordelingsplanen er det også et  
definert krav til dokumentasjon av ret-
tigheter i behold.

Administrasjonen følger lojalt den ve-
dtatte fordelingsplanen i sitt fordeling-
sarbeid og tilrettelegger for at FDU kan 
gjennomføre kontroll av midlene som 
skal til fordeling. I 2021 ble kontrollen 
gjennomført i oktober-november, og 
fordelingen for visningsåret 2019 ble 
endelig vedtatt den 26.11.21. 

FDU har et godt samarbeid med ad-
ministrasjonen i NFF. Gjennom en 
evaluering av fjorårets fordeling er noen 
forbedringsområder identifisert, og 
FDU vil adressere noe av dette i fordel-
ingsplanen som blir foreslått under åre

Fordelingen for visningsåret 2019 i 
2021 
Den gode trenden med økte vederlag 
fortsatte i 2021. Vi er stolt av utviklin-
gen og glad for det gode samarbeidet 
vi har med våre medlemmer og ret-
tighetshavere, som bidrar positivt til 
vårt arbeid. I 2021 fordelte vi ca. 19,8 
millioner for visningsåret 2019.

Utviklingen av vederlag til fordeling

Fordelingen for visningsåret 2019 
Fordeling for visningsåret 2019 ble gjennomført i 2021. Fordelingen er basert på 
fordelingsplanen som ble vedtatt på generalforsamlingen .

*Bruttomidlene kommer inn i ulike år og derfor  blir kostnadsfradraget beregnet på ulike regnskap-
sår.  Det trekkes  ikke kostnadsfradrag for enkeltproduksjoner under 100.000 kroner. En del av 
kostnadsfradraget går til nedbetalingsavtale iht. årsmøtevedtak 22.02.20. 
**Det avsettes ikke for etterkrav for enkeltproduksjoner.

År/
Millioner 
kroner

Visningsår 
2010,   
fordelt 2012

Visningsår 
2015,   
fordelt 2017

Visningsår 
2016,   
fordelt 2018

Visningsår 
2017,  
fordelt 2019

Visningsår 
2018,   
fordelt 2020

Visningsår 
2019,  
fordelt 2021

Avregnet 
(inkl avsatt 
til etterkrav)

ca 10,4 Ca 13,6 Ca 16,8 Ca 18,9 Ca 20,4

Netto 
fordeling Ca 1,8 Ca 9,4 Ca 12,7 Ca 16 Ca 17,9 Ca 19,8

Brutto inn kollektive avtaler (Norwaco, medie-
hus, inkl versjonering) og enkeltproduksjoner

   
28.591.645 NOK

-Kostnadsfradrag (jf fordelingsplanen) *  8.154.151 NOK
= Netto avregnede midler  20.437.494 NOK
-Avsatt til etterkrav **  473.882 NOK
-F©R budsjett  150.000 NOK
= Netto fordelbare midler kollektive avtale inkl. 
versjonering og enkeltproduksjoner 19.813.612 NOK
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UTFORDRINGER OG  
MULIGHETER I TIDEN  
SOM KOMMER
Norsk filmforbund er tidlig  
inne i forhandlingene på nye  
produksjonstyper  
Teknologien endrer seg raskt. Norsk 
filmforbund har imidlertid hele tiden 
ligget i forkant. Siden 2019 har vi blant 
annet landet egne avtaler med både 
Netflix og HBO som sikrer medle-
mmene gode vilkår både arbeidsrettslig 
og opphavsrettslig. 

Vi har også avtale med NENT som også 
inkluderer Viaplay tilbake fra 2016, som 
ble forlenget med fem nye år før jul. 
Det samme gjelder TV2 Play og Discov-
ery +. 

Vi er også i forhandlinger med den 
første produksjonen for Apple + i Euro-
pa, og vi har forhandlet første kontrakt i 
relasjon til Snapchat.

Kombinert med en god strategi og tak-
tiske forhandlinger, er vi nok blant de 
ledende i Europa på kollektive avtaler 
og opphavsrettsforvaltning. 

Spillefilm rett på strømmetjenester i 
stedet for kinopremiere 
De digitale kinovinduene er på full 
fremmarsj, og her er vi på vakt. Sær-
lig under den spesielle tiden med 
covid-19, har vi sett en fremvekst av 
spillefilmer som får premiere på strøm-
meplattformer (særlig Netflix) i stedet 
for kinovinduet. 

Her har vi landet en svært viktig pro-
tokoll i 2022 med Virke hvor det er 
avgjort at strømmefilm reguleres som 
TV-dramaproduksjon og ikke som 
spillefilmproduksjon. Dette vil beskytte 
opphavsrettighetene også i fremtiden. 
Videre har vi landet enighet med Netflix 
også på filmer rett til strømmeplattfor-
men deres. 

NRK er dessverre fortsatt bransjens 
“versting” 
Det eneste området hvor det ikke 
finnes kollektive avtaler for medlem-
mer av Norsk filmforbund er fortsatt på 
NRKs egenproduksjoner. NRK-huset 
tilbyr TV- og filmarbeidere bransjens 
dårligste vilkår, både på lønn og op-
phavsrettigheter. 

Vi ønsker å støtte opp om NRKs 
produksjoner, men da må vi få til et 
rimelig samarbeid hvor de gir aksept-
able lønns- og arbeidsvilkår til eksterne 
TV- og filmarbeidere. NRK er dessverre 
bransjens versting, og de er fortsatt 
milevis unna de andre kommersielle 
kringkastere og mediehus som tilbyr 
langt mer rimelige vilkår. Vi håper vi kan 
komme til enighet med NRK, og vil vi 
jobbe videre for dette i 2022. 

Alle medlemmer som skal jobbe inne på 
NRK-huset, skal etter NFFs styrevedtak 
be NRK kontakte NFF ved juridisk@
filmforbundet.no. Juridisk avdeling vil 
da å fremforhandle gyldige vilkår for 
opphavsrett med grunnlag i forvaltning-
skontraktene, slik at NRK ikke tvinger 
medlemmer og rettighetshavere til 
kontraktsbrudd med eget forbund.

Vi jobber langsiktig for å sikre gode vilkår også i 
fremtiden

Vi ser for oss en utfordrende, men spennende 
tid fremover. Globaliseringen er et faktum. Vi 
ser allerede at det nye digitalmarkedsdirektivet 
og implementeringsloven vil være viktig for den 
kollektive forvaltningen til F©R. Regelverket vil 
kunne gi sikkerhet for at rettighetshavernes ve-
derlag blir rimelig også i fremtiden. Blant annet 
vil det kunne hjelpe oss med  å få på plass flere 
kollektive avtaler.

Den såkalte “strømmekrigen” er over oss og vil 
nok bare øke i omfang i tiden fremover. Det vil 
gi et større produksjonsvolum, men til hvilken 
pris? Viaplay har alt tatt opp kampen med Net-
flix ved at de bygger ut fra Norden til verden. 
Her har vi allerede forbedret og utvidet avtalene 
våre med NENT/Viaplay. 

Vil HBO henge med? Det er ikke så mange nor-
ske produksjoner fra HBO om dagen. Planlegger 
Snapchat, Disney og Amazon å investere i et 
volum av norske “originals” som kan gi markedet 
større konkurranse? Vi vet at Apple + er her, 
og vi er her også og forhandler med disse om 
første avtale. 

Vi har allerede landet avtaler. Men hvilken rolle 
vil rettighetsorganisasjonen Norwaco ta oppe i 
alt dette? Og hvordan skal den nordiske tradis-
jon svare mot stadig mer krevende og kom-
mandostyrte amerikanske megaselskaper som 
ønsker å skape volum? Blir det kvantitet? Blir 
det kvalitet? Tiden vil vise.

I Norsk filmforbund jobber vi langsiktig, og er 
proaktive og forberedt på ulike scenarier. Vi 
kjemper hver dag for at du som TV- og filmar-
beider skal få gode vilkår nå og i fremtiden. 
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Fordelingsutvalget (FDU) har gjennomført fem møter siden forrige generalforsam-
ling. I denne perioden har FDU erfart at F©R er sterkere forankret i Norsk Film-
forbund sin administrasjon, med tydeligere ansvarsfordelinger og måloppgaver for 
F©R. 

Vi har samarbeidet godt mht å vurdere arbeidsoppgaver og kompleksitet for å få 
et realistisk bilde av oppgavene, for å få på plass et årshjul med tydelige period-
iske oppgaver. Målsetningen er at fordelingen skal gå ut til rettighetshavere på 
forsommeren i fremtiden. Dette er ikke en realistisk målsetning for 2023.

Forvaltningssystem: Videre har FDU vært i flere møter med GRAMO/SKALAR 
og vurdert deres forvaltningssystem. FDU mener dette systemet ikke er formål-
stjenlig for F©R i denne omgangen med den forespeilede kostnadsrammen. Vi ser 
det som mer formålstjenlig at administrasjonen fortsetter å utvikle samarbeidet 
med Moore Consulting (konsulenter som bistår i håndtering av excel-utregninger 
vedrørende fordelingen) for å løse kompleksiteten innen fordelingsarbeidet.

Forvaltningsarbeidet: FDU har gjennomgått forvaltningsarbeidet med adminis-
trasjonen og har identifisert særlig to tidstyver innen forvaltningsarbeidet; nemlig 
sendelister som ankommer sent og med flere feil, samt svært mangelfulle kon-
traktsregistreringer fra rettighetshavere. 

Administrasjon er i dialog med samarbeidspartnere for å få bedre sendelister, men 
møter utfordringer fra særlig NORWACO med hensyn til å få bedre kvalitet på 
sendelistene. 

Rettighetshavere sender inn irrelevante eller mangelfulle kontrakter som doku-
mentasjon på at rettighetsforbeholdet er inntakt med tydelige F©R klausuler i 
sine arbeidsavtaler. FDU foreslår at det stilles krav til at rettighetshavere leverer 
signerte kontrakter med rettighetsforbehold inntakt ved registrering av sine ret-
tigheter til hver enkelt produksjon. Dette vil kreve at rettighetshaver tar vare på 
og sender inn alle FERDIG SIGNERTE arbeidskontrakter for alle sine produks-
joner.

Inntil den audiovisuelle sektoren får sin egen obligatoriske IBAN-kode, f. eks. 
ISAN (International Standard Audiovisual Number), vil sendelister og registrering 
av rettigheter kreve et betydelig sorteringsarbeid fra administrasjonen. 

FDU har revidert og godkjent forvaltningsområdets innbetalinger fra samarbeidspartnere, samt 
kontrollert hvordan rettighetsmidlene posteres ut i forhold til inngåtte forvaltningsavtaler. FDU ser 
at inntektsstrømmen fortsetter å øke innen de kommersielle avtalene. Vi registrerer også en be-
tydelig økning innen enkeltstående produksjoner, mens det er en nedadgående inntektsstrøm fra 
NORWACO (hovedsakelig NRK midler).

Ufordelte midler: Ufordelte midler som er foreldet for visningsåret 2017 er kr. 28.319,-. FDU har 
gjennomgått prinsipper for ufordelbare midler for generalforsamlingen og har enstemmig konklud-
ert med at F©R er en rendyrket rettighetsorganisasjon, hvor bruk av midlene skal fremme indi-
viduelle rettighetshavere. Nedenstående forslag for prinsipper for bruk av ufordelbare midler ble 
enstemmig vedtatt av FDU.

Prinsipielt skal ufordelbare midler kunne benyttes til to formål:

Investeringer i IT og system til forbedring av fordelingsprosessen.

Kampfond

Arild Mehn-Andersen,

 leder i FDU.
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BankID Signing
Jostein Brå Oksavik
2022-04-07
BankID Signing
Ingrid Mæhre
2022-04-07
BankID Signing
Leiv Igor Devold
2022-04-07
BankID Signing
Astrid Strøm Astrup
2022-04-07
BankID Signing
Elisabeth O Sjaastad
2022-04-08
BankID Signing
Stine Stickler Gundersen
2022-04-08
BankID Signing
Tommy Næss
2022-04-08
BankID Signing
Ane Helga Lykka
2022-04-09
BankID Signing
Johan Rasmus Pram
2022-04-11
BankID Signing
Tore Killingland
2022-04-16
BankID Signing
Paul Rene Roestad
2022-04-19
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  Revisjonsselskapet 
  Olsson & CO DA 
  Org Nr 994 293 052 
  Skytta næringspark 
  Industriveien 14 – 1481 hagan 
   
  

   

______________________________________________________________________________________________________ 
Medlem av den norske revisorforening 

 

 
 
Til Styret i Norsk Filmforbund   
 
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert F(O)R ‘s årsregnskap som viser et overskudd på kr 0.  Årsregnskapet består av balanse 
per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening  
 

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og 

av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet 
nedenfor i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet 
slik det kreves i lov og forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert 
internasjonale uavhengighetsstandarder), utstedt av the international Etichs Standards Boards for 
Accountants ( IESBA – reglene ), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 
disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 
Ledelsens ansvar for årsregnskapet 
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern 
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
 

 



Norsk Filmvederlagsfond 
Org. nr. 976 951 425 

ÅRSBERETNING 2021 
 
 
 
VIRKSOMHETENS ART 
Norsk Filmvederlagsfond er et kollektivt vederlagsfond for Statens vederlagsfrie bruk av filmverk. 
 
FORTSATT DRIFT  
Årsoppgjøret er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret kjenner forøvrig ikke til andre forhold 
som tilsier at forutsetningen om fortsatt drift ikke kan legges til grunn. Fondet er ikke direkte berørt av 
pandemien som brøt ut i 2020. 
 
ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE 
Fondet har ingen ansatte og har heller ikke hatt ansatte  i regnskapsåret. Styret består av 3 kvinner og 1 
mann. Styret tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn og tilstreber lik 
behandling av begge kjønn når det gjelder rekruttering, lønn og arbeidstid. 
 
MILJØ 
Filmvederlagsfondet er opptatt av å finne frem til miljøløsninger som i størst grad skåner miljøet 
 
FORSKNING OG UTVIKLINGSAKTIVITETER  
Filmvederlagsfondet driver ikke med FoU aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret. 
 
 
RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET 
Inntektene gikk ned fra kr 7 212 412 i 2020 til kr 7 029 198 i 2021. Årsresultatet viser et nullresultat i både 
2021 og 2020 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av vederlagsfondets eiendeler, gjeld, finansielle stilling 
og resultat.  
 
Da resultatet er kr 0 er det ingen midler til disponering. 
 
 
 
Oslo, den                 -                  2022 
 
 
 
 
___________________  ____________________   
Hilde Merete Haug for  Jo Eldøen varamedlem for 
Marianne Kleven  Hilde Merete Haug  
Styrets leder   Styremedlem     
 
 
 
___________________               ___________________  
Guro Fodstad Kristiansen  Elisabeth Sjaastad 
Styremedlem    Styremedlem  
 

Legally signed by 
Jo Eldøen
2022-02-13

Legally signed by 
Hilde Merete Haug
2022-02-13

Legally signed by 
Elisabeth O Sjaastad
2022-02-13

Legally signed by 
Guri Fodstad Kristiansen
2022-02-13
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  Olsson & CO DA 
  Org Nr 994 293 052 
  Skytta næringspark 
  Industriveien 14 – 1481 hagan 
   
  

   

______________________________________________________________________________________________________ 
Medlem av den norske revisorforening 

 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske 
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til til https://revisorforeningen.no/om-
revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter.no 
 
 
 
Nittedal, 07.04.2022 
Revisjonsselskapet Olsson & CO DA 
 

 
 
Lasse Olsson 
Statsautorisert revisor 
 



Legally signed by 
Elisabeth O Sjaastad
2022-02-10

Legally signed by 
Jo Eldøen
2022-02-10

Legally signed by 
Guri Fodstad Kristiansen
2022-02-11

Legally signed by 
Hilde Merete Haug
2022-02-13
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Det har vært lenge uvanlige tider for de 
fleste. Pandemi, nedstengning, produk-
sjonstopp og hverdagen til mange har 
vært store deler innenfor sine hjem 
uten jobb. Filmforbundet har hatt 
sine problemer internt. Det har vært 
omstruktureringer og opprydding av 
tidligere konsekvenser. Alt dette har på-
virket filmforbundet og ikke minst selve 
medlemmene de siste årene. Men nå er 
det en ny vår med gjenåpning, produk-
sjonene er i gang og medlemmene er 
tilbake i jobb. Filmforbundet er etter 
omstrukturering og opprydding mer 
profesjonell som forbund og rettighets-
forvalter og er klar for veien videre for 
sine medlemmer.

Vi desisorer har i løpet av året fulgt 
arbeidet til NFF, styret, F©R og lokalla-
gene for å gi årsmøtet en tilbakemeld-
ing på virksomheten i årsmøteperioden 
og vil gå igjennom dette med denne 
beretningen.

Det ble en utskiftning blant desisorene 
i løpet av året. Erland Edenholm trakk 
seg i desember som desisor og Merete 
Bostrøm kom inn som konstituert desi-
sor i hans sted. Takk til Erland for sitt 
gode arbeid som desisor og velkommen 
til Merete.

Dette er første årsmøteperioden film-
forbundet har hatt den nye ledelse 
modellen med en fagpolitisk forbund-
sleder og administrasjonssjef til å ta det 
administrative arbeidet. Dette har vist 
seg å være veldig positivt for driften av 
filmforbundet. 

Det at forbundsleder Elisabeth Sjaastad 
nå har hatt all sin tid til å jobbe med 
filmpolitiske saker har vært helt essen-
sielt i dette korona året. Med løpende 
dialog med myndighetene om tiltak og 
kompensasjonsordninger for film- og 
tv-arbeidere, og arbeidet med innspill til 
regjeringsplattform og statsbudsjettet 
for økte rammer til økonomiske ord-
ninger som treffer alle filmforbundets 
medlemmer og er med på å lage en 
sikrere fremtid i norsk film og tv. Og 
ikke minst alle andre pågående poli-
tiske saker som krever filmforbundets 
oppmerksomhet. Så det er helt klart 
utelukkende positivt at vi nå har en 
forbundsleder som kan jobbe aktivt og 
oppmerksomt med dette på heltid.

Administrasjonssjef Morten Deol har 
dette året jobbet med å strukturere og 
effektivisere administrasjonsarbeidet. 
Omstillingen internt i filmforbundet 
har vært utfordrende pga pandemien, 

DESISORBERETNING FOR NORSK 
FILMFORBUND  

For perioden mai 2021 t il mai 2022

men har til tross for det klart gjennom 
godt arbeid klart å effektivisere film-
forbundets arbeid på de fleste tjenes-
teområder slik at det vil bli mer tid til 
arbeid som vil komme medlemmene til 
gode. De ansatte opplever omstillingen 
internt som positiv og arbeidsmiljøet nå 
er preget av positivitet og glede. 

Det har også vært stort fokus på øko-
nomi dette året. Det er kommet på 
plass et regnskap med tydelige poster 
som er lett å lese og forstå, slik at det 
ikke lenger er vanskelig å gå igjen-
nom forbundets økonomi. Det er også 
kommet på plass gode budsjetter og 
likviditets budsjetter som er gode og 
tydelige verktøy for styrets arbeid. 
Pensjonsberettigede midler er også en-
delig ferdig utbetalt, så nå er opprydd-
ingen fra tidligere år gjort og man kan 
fokusere arbeidet med filmforbundet 
fremover.

Det ble budsjettert med et underskudd 
på 876.136 kr men endte på et resultat 
på 234.760 kr i overskudd. Det er et 
resultat å være fornøyd over. Forbun-
dets økonomi er fremdeles anstrengt, 
men etter en god omstrukturering og 
gode økonomiske verktøy ligger det an 
til en positiv fremtid.

Dette året er det også kommet en ny 
struktur og lokallagshåndbok for film-
forbundets lokallag som skal stimulere 
til mer aktivitet og verving. Pga pand-
emien er det for tidlig til å evaluere 
denne ordningen enda, men den opp-
leves positiv blant lokallagenes ledere.

F©R utdelte i 2021 19,8 millioner kr til 
rettighetshavere for visningsåret 2019. 
Dette er rekordhøyt, og det er også en 
økning av antall rettighetshavere som 
registrerer seg. Så dette er utelukkende 
positivt. Det er kommet på plass nye 
avtaler med Netflix for TV-drama og 
film, og har sikret en avtale om Netflix-
forhandlinger på dokumentar og TV-un-
derholdning, og det er kommet på plass 
en forbedret avtale med NENT/Viaplay. 
Og i denne tiden hvor teknologi endres 
raskt har det vært fokus på å ligge i for-
kant, og lage avtaler som sikrer medle-
mmene arbeidsrettslig og opphavsrett-
slig. Dette arbeidet med filmforbundet 
som en rettighetsforvaltningsorganisas-
jon er vesentlig for et sterkt fagforbund 
som vil komme alle medlemmene til 
gode rettighetshaver eller ikke.

Styret har i dette året fått gode verk-
tøy fra administrasjonen til å ta gode 
økonomiske avgjørelser. Fra adminis-
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trasjonen har styret fått tydelige økono-
miske rapporter, oversiktlige regnskap, 
budsjetter og likviditetsbudsjett, så 
styret opplever at de har hatt full kon-
troll på filmforbundets økonomi dette 
året. Styret har også landet en ny og 
forbedret samarbeidsavtale med NFR 
som er oppdatert da det gjelder nye 
juridiske regler for forvaltning av ret-
tighetsmidler. Avtalen stimulerer også 
til et bedre samarbeid mellom NFF og 
NFR i tiden fremover.

På styremøtene har det vært hoved-
sakelig vært fulltallig oppmøte noe 
som er utelukkende positivt for et godt 
styrearbeid. Men det er forbedringspo-
tensial på rutinene på innkallinger til 
styremøtene og utsendelse av referat. 
Som det står i vedtektene skal innk-
allinger som hovedregel sendes ut en 
uke før styremøte med alle sakspapir-
ene. Referatet skal sendes styremedle-
mmer, varamedlemmer, daglig leder og 
andre involverte parter innen 14 dager 
etter at styremøtet ble avholdt, som 
styreinstruksen presiserer. Det oppfor-
dres også til et arkiv med alt av styrepa-

pirer som styremedlemmer, daglig leder 
og desisorer har tilgang til enhver tid. 

Det minnes også på at desisorene skal 
løpende få tilsendt alle styredoku-
menter både fra NFF og FDU for å best 
mulig kan gjøre sin kontrollfunksjon for 
årsmøtet.

Det har i denne årsmøteperioden vært 
stor forbedring av filmforbundet som 
organisasjon til tross for pandemien. 
Med god omstrukturering internt, gode 
regnskap og økonomirapporter, nye god 
avtaler i rettighetsarbeidet og godt poli-
tisk arbeid. Dette legger en plattform 
for godt arbeid i tiden fremover som 
vil komme alle filmforbundets medlem-
mer tilgode. Og med dette vil vi takke 
Styret, forbundsleder, administrasjons-
sjef og administrasjonen for en veldig 
bra årsmøteperiode

Desisorene mener Norsk Filmforbunds 
styret, forbundsledelsen og F©R har 
gjennomført sitt arbeid i henhold til 
vedtektene. Årsmøtets vedtak er gjen-
nomført

     
  27/4-2022

Thor Lønning Aarrestad     Merete Bostrøm


