
INNKJØPSORDNINGEN FOR KORT- OG DOKUMENTARFILM 

Fordelingsnøkler for individuelle vederlag 

For filmer kjøpt inn i ordningen etter 15. nov. 2018 fordeles det slik: 

Kortfilm: Til fordeling mellom rettighetshavere på filmen: kr 6 500,- 

Regissør 27,8 % 1807,00 

Manusforfatter 27,8 % 1807,00 

Skuespillere (vederlagsandelen videreføres til NSF for 
fordeling) 

24,4 % 1586,00 

Musikere (vederlagsandelen videreføres til Creo for 
fordeling) 

8,9 % 578,50 

Øvrige filmarbeidere* 11,1 % 721,50 

  
 

Dokumentar: Til fordeling mellom rettighetshavere på filmen: kr 13 900,- 

Regissør 36,8 % 5115,20 

Manusforfatter 36,8 % 5115,20 

Musikere (vederlagsandelen videreføres til Creo for 
fordeling) 

11,7 % 1640,20 

Øvrige filmarbeidere* 14,7 % 2043,30 

---ooo--- 

 
For kortfilmer kjøpt inn i ordningen fra 2015 frem til 15. nov. 2018 gjaldt følgende beløp og 
fordelingsnøkkel: 

Kortfilm: Til fordeling mellom rettighetshavere på filmen: kr 5 000,- 

Regissør 27,8 % 1390,00 

Manusforfatter 27,8 % 1390,00 

Skuespillere (vederlagsandelen videreføres til NSF for fordeling) 24,4 % 1220,00 

Musikere  (vederlagsandelen videreføres til Creo for fordeling) 8,9 % 445,00 

Øvrige filmarbeidere* 11,1 % 550,00 
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 Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm - fordelingsnøkler  

For dokumentarfilmer kjøpt inn i ordningen fra 2015 frem til 15. nov. 2018 gjaldt følgende beløp og 
fordelingsnøkkel: 

Dokumentar: Til fordeling mellom rettighetshaver på filmen: kr 10 000,-    

Regissør 36,8 % 3680,00 

Manusforfatter 36,8 % 3680,00 

Musikere  (vederlagsandelen videreføres til Creo for fordeling) 11,8 % 1180,00 

Øvrige filmarbeidere* 14,6 % 1460,00 

 

 

* Med "øvrige filmarbeidere" menes her animatør, fotograf, klipper, lydsjef, lyddesigner, produksjonsdesigner, 
maskør og kostymedesigner, jfr. avtale av 15. desember 2014 mellom Norsk Filminstitutt og Norsk 
filmvederlagsfond. I tillegg regnes det ut hvor stor andel av det totale vederlaget for hvert verk som skal tilfalle 
fagfunksjonen skuespiller og fagfunksjonen (utøvende) musiker. Disse andelene blir (der det er aktuelt) 
overført fra Norsk Filmvederlagsfond til Norsk skuespillerforbund og Creo (tidligere Musikernes 
Fellesorganisasjon). 

 

 

Det er Norsk filminstitutt (NFI) som administrerer selve Innkjøpsordningen, herunder 
saksbehandler søknader om innkjøp, sørger for kontraktinngåelse og betaling til søker (den som 
sitter med visningsrettighetene og søker filmen inn i ordningen) og påser at filmen 
tilgjengeliggjøres på Filmbib. 

NFI gir deretter beskjed til Norsk filmforbund som på vegne av Norsk filmvederlagsfond fordeler 
vederlag til dem som har hatt fagfunksjoner som beskrevet ovenfor. Det er filmens produsent som 
er ansvarlig for å levere oversikt over hvem som har hatt disse fagfunksjonene. Dette er et vilkår 
for at produsenten skal få utbetalt sin andel av betalingen for innkjøpet til Filmbib. 

 

 


