
 
 

Modell for beregning av bibliotekvederlag 
i perioden 2019-2021 

 
 
Norsk filmvederlagsfond består fra 2019 av Norsk filmforbund (NFF), Norske Filmregissører (NFR), Norsk 
audiovisuell oversetterforening (NAViO). Fondet forvalter bibliotekvederlagsmidler forhandlet fram gjennom 
avtale mellom 28 kunstnerorganisasjoner (herunder NFF, NFR og NAViO) og Kulturdepartementet 
(bibliotekvederlagavtalen av 26. juni 2019). Bibliotekvederlagsmidlene dekker vederlag til rettighetshavere 
for Statens vederlagsfrie bruk av audiovisuelle verk, det vil si verk som offentlige bibliotek, herunder 
forsknings- og spesialbibliotek, disponerer til fysisk og digitalt utlån samt har tilgjengeliggjort for publikums 
bruk i bibliotekenes lokaler. Faggrupper som Filmvederlagsfondet utbetaler bibliotekvederlag til er regissør, 
manusforfatter, manusforfatter adapsjon, hovedanimatør, fotograf, klipper, lydsjef/lyddesigner, 
scenograf/produksjonsdesigner, VFX, animatør, kostymedesigner og maskør, samt audiovisuell 
oversetter/manusoversetter. Filmvederlagsfondets styre fastsetter en modell for den innbyrdes 
vederlagsfordelingen mellom disse faggruppene på ett og samme verk. 
 
NAViO gjennomfører en separat fordeling av bibliotekvederlag til audiovisuelle 
oversettere/manusoversettere. Vederlag til rettighetshavere med fagfunksjon audiovisuell 
oversetter/manusoversetter omfattes derfor ikke av den beregningsmodellen som beskrives i dette 
dokumentet. 
 
Filmvederlagsfondet har én årlig utbetaling av bibliotekvederlag. 
 
 

Registrering og dokumentering av vederlagsfri distribusjon 
 
I forkant av den årlige utbetalingen bekjentgjør Norsk filmvederlagsfond en fastsatt dato for siste frist for 
rettighetshavere til å melde inn til Filmvederlagsfondet sitt krav om å delta i fordelingen av bibliotekvederlag 
for det aktuelle kalenderåret. For at Filmvederlagsfondet skal kunne gjennomføre en rettferdig fordeling, må 
rettighetshaveren samtidig oppgi til Filmvederlagsfondet hvilke(t) verk kravet gjelder. Alle verkstitler som en 
rettighetshaver ønsker vederlag for, må rettighetshaver sørge for å registrere hos Filmvederlagsfondet på 
anvist måte. Rettighetshaver må også oppgi hvilken eller hvilke fagfunksjoner rettighetshaveren mener gir 
grunnlag for å kreve vederlag for det aktuelle verket. I tillegg må rettighetshaver dokumentere at verket har 
vært distribuert vederlagsfritt i det aktuelle kalenderåret. 
 
 

Beregning av bibliotekvederlag 
 
Vederlag fra Norsk filmvederlagsfond beregnes i henhold til følgende parametere: 
 

A) Produksjonens/verkets lengde i minutter/sekunder (se forklaring under punkt A nedenfor). 
B) Verkstypens vernefaktor (se forklaring under punkt B nedenfor). 
C) Fagfunksjonens vekttall (Se forklaring under punkt C nedenfor). 
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A) Verkets lengde i minutter 
 

Det aktuelle verkets lengde er én av faktorene som ligger til grunn for utregningen av hvor stort 
vederlag den enkelte rettighetshaveren har krav på. Oversikt over verkets lengde kan blant annet 
hentes fra bibliotekenes databaser (f.eks. Bibsys, bibsok.no eller filmbib.no). For TV- dramaserier, 
dokumentarserier og TV-underholdningsserier må rettighetshaver registrere (i tillegg til episodenes 
lengde) hvor mange episoder hun eller han har jobbet på. 
 
 

B) Verkstype og vernefaktor* 
 

VERKSTYPE VERNEFAKTOR 

Animasjonsfilm 8,0 poeng 

Dokumentar 8,0 poeng 

Kortfilm og Novellefilm 16,0 poeng 

Musikkvideo 5,7 poeng 

Spillefilm 8,0 poeng 

TV-drama 8,0 poeng 

TV-underholdning 3,4 poeng 

 
* Vernefaktor: En audiovisuell produksjon vil som oftest bestå av flere verk og prestasjoner i ett. Det er således 
mange opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter involvert. Et audiovisuelt verk vil kunne være 
beskyttet som sådan (som filmverk), i tillegg til at dets enkelte bestanddeler vil kunne være beskyttet hver for 
seg (regi, manus, foto, produksjonsdesign, filmmusikk, skuespillerprestasjoner o.s.v.). Det er dette som danner 
grunnlag for vernefaktorpoeng. En spillefilm har f.eks. flere rettighetshavere involvert enn en TV-
underholdningsproduksjon. I tillegg har Filmvederlagsfondets styre besluttet å gi ekstrapoeng til kortfilm og 
novellefilm, fordi disse verkene på grunn av få minutter ellers ikke vil nå opp til å opparbeide seg vederlag. 
Vernefaktoren ganges med verkets lengde i minutter/sekunder.  
 

C) Fordeling mellom fagfunksjonsgrupper 
 
Alle verkstyper i Filmvederlagsfondets bibliotekvederlagsordning har et sett med fagfunksjoner med et gitt 
antall vekttall som er besluttet av styret i Filmvederlagsfondet. Vekttallene danner sammen med vernefaktor 
og minutter utgangspunkt for hvor stor del av filmens vederlag den enkelte rettighetshaver får utbetalt for 
verket.  

 
Vekttall per fagfunksjon  Spillefilm/ 

kinodokumentar 
over 60 min. 

Dokumentar 
under 30 min. 

Dokumentar 
30-60 min. 

Dokumentarserie 
over 180 min. 

Kortfilm under 
30 min. 

Regi 100 25 50 100 25 

Manus 100 12,5 25 50 25 

Manus adapsjon 50 6,25 12,5 25 12,5 
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/hovedanimatør 

Foto 33,33 10 20 33,33 10 

Klipp 33,33 10 20 33,33 10 

Lydsjef og lyddesign 25 5 10 25 5 

Scenografi og produksjonsdesign 25 –  –  – 5 

VFX/animatør 25 –  – 25 5 

Kostymedesign 25 –  –  – 5 

Maskør 25 –  –  – 5 
 
 
 

Vekttall per fagfunksjon  Kort-
/novellefilm 
30-60 min. 

TV-drama 
25-120 min. 

TV-drama 
120-180 min. 

TV-drama fra 
180 min. 

TV-underholdning 

Regi 50 50 75 100 100 

Manus 50 50 75 100 100 

Manus adapsjon/hovedanimatør 25 25 37,5 50 0 

Foto 20 12,5 25 33,33 33,33 

Klipp 20 12,5 25 33,33 33,33 

Lydsjef og lyddesign 10 7,5 15 25 25 

Scenografi og produksjonsdesign 10 7,5 15 25 25 

VFX/animatør 10 7,5 15 25 25 

Kostymedesign 10 7,5 15 25 25 

Maskør 10 7,5 15 25 25 

 
 
NB: Dokumenteringskrav ved delt fagfunksjon 
 
Om en eller flere rettighetshavere har delt fagfunksjon på en produksjon, må dette dokumenteres.  
 
Med dokumentasjon menes arbeidskontrakt, signert avtale eller en skriftlig og signert redegjørelse fra de 
involverte rettighetshaverne hvor det spesifiseres og uttrykkes enighet om en fordeling innenfor en total av 
100 % for denne fagfunksjonen i verket. Dokumentasjonen må lastes opp til søknadsskjema eller sendes inn 
på epost innen utløpet av søknadsfristen (registreringsfristen). 
 
Om dokumentasjon på delt fagfunksjon ikke har blitt fremlagt sammen med søknaden, vil hele vederlaget for 
den aktuelle fagfunksjonen for vedkommende verk bli holdt tilbake inntil dokumentasjon har blitt ettersendt 
til Filmvederlagsfondet. 
 


