AVTALE

Satser pr. 01.05.2002

mellom
NORSK RIKSKRINGKASTING
og
NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING
om betingelsene for sending av faglitterære verk i program over riks- og lokalnettet i radio og
fjernsyn.
Kap. 1 TIDLIGERE UTGITTE VERK
1.1

Omfang
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening gir Norsk rikskringkasting
tillatelse til å sende tidligere utgitte verk av foreningens medlemmer i radio og
fjernsyn over riks- og lokalnettet. Retten gjelder bare medlemmenes faglitterære
produksjon.

1.2

Forbud
En forfatter kan personlig nedlegge forbud mot at ett eller flere av vedkommende
forfatters verk skal sende i radio eller fjernsyn. Slikt forbud meddeles skriftlig i
brev til NRK v/Juridisk avdeling.

1.3

Annen utnyttelse
Retten til sending i radio og fjernsyn gir ikke adgang til annen utnyttelse av verket
utover hva som følger av lov og forskrift. Annen utnyttelse kan bare skje etter
skriftlig avtale med forfatteren.

1.4

Endringer, serie, utdrag
Ønsker NRK å foreta annet enn mindre vesentlige endringer i verket for å
tilrettelegge det for sending, må forfatterens samtykke innhentes.
NRK skal i god tid på forhånd gi forfatteren melding hvis man bestemmer seg for
å bruke til serieopplesning en bok skrevet av et medlem av foreningen.
Utdrag av verket kan sendes såfremt det ikke brukes i en sammenheng som
krenker forfatteren eller verkets egenart eller anseelse.

1.5

Honorar (sending)
Forfatteren har krav på vederlag på sending etter kap. 1.
Vederlaget beregnes som pris pr. minutt for sendetiden etter studiorapporten:
- minuttprisen er kr 219 med adgang til i spesielle tilfelle å betale lavere
honorar, dog ikke under kr 162 pr. minutt. I helt spesielle tilfelle kan høyere
vederlag betales.
- Minste vederlag betales som for 3 minutter sending.
- For sending i serie betales 40% for den sendetid som overskrider 30 minutter.

1.6

Honorar (annen bruk)
Honorar for bruk i program som i det alt vesentlige er basert på ett eller noen få (23) faglitterære verk betales på grunnlag av verkets plass i programmet. Som
veiledende utgangspunkt legges til grunn at det betales kr 514 pr. verk for et 5
minutters programinnslag.

Kap. 2 VERK SOM IKKE TIDLIGERE ER UTGITT
2.1

Omfang
Avtale om bruk av faglitterært verk som ikke tidligere har vært utgitt, omfatter rett
for NRK til å sende verket i radio eller fjernsyn over riks- og lokalnett, eller bruke
verket som grunnlag for slik sending. Annen utnyttelse enn nevnt, samt hva som
følger av lov og forskrift, kan bare skje etter skriftlig avtale med forfatteren.

2.2

Omfang (forts.)
For første gangs sending må verk som er innkjøpt av NRK ikke offentliggjøres på
annen måte. Når det er gått 18 måneder fra verket er levert kan forfatteren likevel
offentliggjøre verket på annen måte hvis annet ikke uttrykkelig er avtalt.
Retten til å sende verket første gang gjelder i 3 år fra avtaleinngåelsen, med
mindre kortere tidsrom er avtalt. Forfatteren kan personlig nedlegge forbud mot at
verket sendes i reprise i radio eller fjernsyn. Slikt forbud meddeles skriftlig til
NRK v/Juridisk avdeling.

2.3

Honorar (verk med utpreget faglitterært stoff)
Sending av verk med utpreget faglitterært stoff betales med pris pr. minutt for
sendetiden etter studiorapporten:
- Minuttprisen er kr 346.
- Minstevederlag betales som for 5 minutters sending.
- For sending i serie betales 60% for den sendetid som overskrider 30 minutter.
Blir verket benyttet som grunnlag for program, eller utgjør verket på annen måte
hovedinnholdet i enkeltprogram eller programserie, betales honorar etter avtale
med forfatteren i hvert enkelt tilfelle.

2.4

Honorar (visse verk til bruk i undervisning)
Dramatiserte verk og features for radio eller fjernsyn til bruk i skole,
voksenopplæring el.l. hvor hovedvekten ligger på det pedagogisk/informative,
betales etter avtale med forfatteren i hvert enkelt tilfelle.

Kap. 3 FELLESBESTEMMELSER AV ØKONOMISK KARAKTER
3.1

Forfatterens medvirkning
Utover det honorar som betales etter kap. 1 og 2, skal forfatteren honoreres i
henhold til NRKs normalsatser for sin medvirkning i forbindelse med sending av
eget verk.
Ved deltakelse i møter som er avtalt mellom vedkommende medlem og den

programansvarlige om programopplegg el.l. betales møtegodtgjørelse etter de
satser som er fastsatt i statens regulativ for utvalgsarbeid.
3.2

Forfall
For bestilte verk betales 1/3 av honoraret ved avtaleinngåelse og 1/3 ved levering
av verket. For tilbudte verk betales 2/3 av honoraret ved avtaleinngåelsen. Resten
av honoraret betales straks opptak er gjort på grunnlag av studiorapporten.
Bestemmelsene her gjelder bare såfremt ikke andre forfallstider er avtalt med
forfatteren.

3.3

Indeksregulering
På grunnlag av den allminnelige inntektsutvikling i samfunnet tas opp
forhandlinger om regulering av satsene pr. 1/5 hvert år. NRK sender snarest mulig
etter 1/5 forslag til slik regulering.

3.4

Reprise
Ved gjentatt sending i løpet av 14 dager etter første sending betales 1/3 honorar.
Ved senere repriser av verk som omhandlet i kap. 1 betales fullt honorar.
Ved senere repriser av verk som omhandlet i kap. 2 betales 50% av opprinnelig
honorar, samt indekstillegg etter de til enhver tid gjeldende regler.

Kap. 4 FORHOLDET MELLOM FORFATTEREN OG NRK
4.1

Navngivning
I sending hvor faglitterært verk sendes eller hvor faglitterært verk inngår som en
vensentlig del av programmet, skal verket og forfatteren navngis.

4.2

Konferanser
Forfatteren har rett til å bli informert om produksjon av et program hvor et av
forfatterens verk utgjør en vesentlig del.

4.3

Underretning til forfatter
Blir et verk tilbudt NRK, og vedkommende programavdeling har kvittert for
mottakelsen eller verket er sendt NRK i rekommandert sending, plikter NRK så
snart som mulig – og senest innen 2 måneder – å avgjøre om verket skal kjøpes.
Forfatteren må straks underrettes om avgjørelsen. Så vidt mulig skal det før den tid
gis skriftlig underretning til forfatteren om når avgjørelse kan ventes.

Kap. 5 FORHOLDET MELLOM NRK OG NFF
5.1

Underretning om medlemmer
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening skal holde NRK underrettet om
hvem som til enhver tid er medlem av foreningen og om det enkelte medlems
adresse.

5.2

NRK betaler NFF kr 7 000 pr. år.

Kap. 6 AVTALENS GYLDIGHETSTID
6.1

Avtalen gjelder fra 1. mai 1981 og anses automatisk fornyet for ett år om gangen
dersom den ikke sies opp innen 31/12 det foregående år.
Oslo, 19.08.1981
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NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG
OVERSETTERFORENING
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