
 

25.9.2020 
Konkurranse 2020-346851 (NDLA /20/25 – Rammeavtale for kjøp av 
animasjoner og illustrasjoner til NDLA) 
 
Til ansvarlig for offentlige anskaffelser, 
 
Vi viser til Konkurransegrunnlag med Doffin-referanse 2020-346851, «NDLA/20/25 – Anskaf-
fing av illustrasjonar og animasjonar til NDLA» (heretter benevnt Konkurransegrunnlaget), med 
opprinnelig tilbudsfrist 18.9.2020 kl. 12:00, senere utvidet til dd. 
 
Grafill er den norske profesjonsorganisasjonen for designere og illustratører. Våre 1 400 med-
lemmer fra hele landet er aktive innen visuell kommunikasjon, illustrasjon, tegneserieskaping, 
grafisk design, animasjon, digital design og tjenestedesign. Vi kontakter dere på vegne av disse 
etter å ha blitt gjort oppmerksomme på anskaffelsen.  
 
For våre medlemmer er offentlige anskaffelser en vesentlig del av oppdragsmengden. Gode 
anskaffelsesprosesser har derfor svært stor betydning for økonomien til det enkelte byrå og det 
enkelte medlem. 
 
Denne anskaffelsesprosessen bekymrer oss og våre medlemmer av to grunner: 
 
For det første har Grafill et stort antall medlemmer som jevnlig tar oppdrag for de tradisjonelle 
kommersielle forlagene, både innenfor læreverk og andre skjønn- og faglitterære felt.  
 
Inntektene fra analoge og digitale læreverk er en viktig bærebjelke i norsk forlagsøkonomi, og 
dermed også for økonomien til mange av våre medlemmer. I tillegg setter disse inntektene 
forlagene i stand til å finansiere smalere og mer risikable utgivelser, med lavere kommersielt 
potensiale, men med til dels betydelig kulturell verdi.  
 
I en slik sammenheng er det bekymringsverdig at norske kommuner og fylkeskommuner, 
finansiert over skatteseddelen, etablerer en ikke-kommersiell konkurrent til norske forlag på 
markedet for lærebøker. Dette setter det økonomiske fundamentet til norske forlag i fare. Vi 
betviler at kommunene og fylkeskommunene har utredet tilstrekkelig de konsekvenser dette vil 
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ha. Vi mener at NDLA har negative samfunnsmessige konsekvenser, i særdeleshet for norske 
forlag og dermed for våre medlemmer som arbeider i bokbransjen.  
 
For det andre bekymrer det oss at Konkurransegrunnlaget stiller krav om at animasjoner og 
illustrasjoner må være underlagt Creative Commons-lisensen CC BY-SA, heretter for enkelhets 
skyld benevnt CC-lisens. 
 
CC-lisenser avviker fra den tradisjonelle norske opphavsrettsmodellen, og i særdeleshet det 
opphavsrettslige spesialitetsprinsippet, jf. bla. åvl. §§ 67 og 68. Derimot er CC-lisensene 
utviklet med basis i anglo-amerikanske rettssystemer, der opphavsretten har en annen legislativ 
begrunnelse enn i Norden og kontinental-Europa. 
 
CC-lisensene er heller ikke utformet etter norske demokratiske lovgivningsprosesser, og er 
oversatt til norsk uten juridisk og språklig kvalitetssikring fra det offentlige. Videre er det uklart 
hvilke rettsvirkninger CC-lisenser har i norsk rett. Atter videre vil vi påpeke at CC-lisenser er 
politisk og ideologisk omdiskuterte, og at det må påligge det offentlige en særskilt aktsomhets- 
og utredningsplikt å skulle pålegge private aktører å benytte slike lisenser. 
 
På denne bakgrunn er det uforståelig at det offentlige gjennom anbudskonkurranser tvinger 
oppdragstakerne inn i lisensieringsmodeller som verken oppdragsgiver eller oppdragstaker har 
grunnlag for å forstå den juridiske rekkevidden av.  
 
Etter vårt syn innebærer også CC-lisensen at det avstås langt videre rettigheter enn hva som kan 
rettferdiggjøres ut fra hva vi har forstått er det tiltenkte bruksområdet for NDLA.  
 
Eksempelvis kan CC-lisensen som Konkurransegrunnlaget etterspør tolkes dithen at en elev kan 
gjenbruke en illustrasjon eller animasjon levert under Rammeavtalen i en kommersiell kontekst 
utenfor skolen uten å måtte svare ytterligere vederlag til opphaver, og uten å måtte klarere 
endringer med opphaver.  
 
I en alminnelig kontraktsforhandling ville en slik omfattende rettighetsoverdragelse ført til et 
vesentlig tilleggshonorar.  
 
Denne kostnaden må bæres av noen. Enten ved at Tilbyderne priser det inn i tilbudet og lar 
Oppdragsgiver ta kostnaden, eller ved at Tilbyderne selv velger å bære kostnaden ved å selge ut 
rettigheter til underpris. I begge tilfeller oppstår et vesentlig samfunnsøkonomisk tap i strid med 
formålet i Lov om offentlige anskaffelser (LOA) § 1, om effektiv bruk av samfunnets ressurser. 
 
Vi anbefaler også gjennomgående våre medlemmer å reservere sekundærbruk til lisensiert 
materiale, slik at sekundærbruken smidig og rimelig kan forvaltes kollektivt gjennom Kopinor, 
Norwaco og Bono. Den kollektive forvaltningen og de kollektive vederlagsmidlene er et villet, 
gjennomtenkt og robust system som i dag utgjør et fundament for norsk opphavsrett og 
kulturøkonomi. Vi er bekymret for at CC-lisenser vil underminere dette. 
 
Ettersom det ikke er noe klart behov for den omfattende CC-lisensen, mener vi at kriteriet også 
er i strid med kravet til forholdsmessighet etter LOA § 4. 
 
Samlet fremstår det som tvilsomt om Konkurransegrunnlaget er i samsvar med regelverket. Vi 
oppfordrer dere på denne bakgrunn til å gjøre en ny vurdering av lovmessigheten basert på de 
forholdene vi her har redegjort for. 



 
Ta gjerne kontakt ved behov for oppklaringer. Vi stiller oss også til rådighet for et møte i sakens 
anledning. 
 

Med vennlig hilsen, 

 

Lene Renneflott, 

Daglig leder 


