
 

4.12.2020 
Bystyrets behandling av FriDA-saken («Fri Digital Arena») 

 
Grafill er den norske profesjonsorganisasjonen for designere og illustratører, og en av med-
lemsorganisasjonene i Kopinor. Våre 1 400 medlemmer fra hele landet er aktive innen visuell 
kommunikasjon, illustrasjon, tegneserieskaping, grafisk design, animasjon, digital design og 
tjenestedesign.  
 
Vi viser til Kopinors brev i saken av i dag. Som det fremgår av brevet, stiller Grafill seg bak Ko-
pinors henvendelse. Vi ber bystyret stemme mot etablering og/ eller deltagelse i FriDA, eller i 
det minste utsette saken til konsekvensene for opphaverne i større grad er avklart. 
 
Slik Kopinor også er inne på i sitt brev, mener vi FriDA har klare paralleller til NDLA («Norsk 
Digital Læringsarena»), ved at begge underminerer forlag, opphavere, markedet for læremidler 
og det kulturelle økosystemet.  
 
Det er i særdeleshet bruken av Creative Commons-lisenser som vi reagerer på og bekymrer oss 
over. Med slike lisenser avstår opphaveren langt videre rettigheter enn nødvendig. I en almin-
nelig kontraktsforhandling ville en slik omfattende rettighetsoverdragelse krevd et vesentlig 
tilleggshonorar. Slik taper opphaverne på flere fronter med lisensmodellene i FriDA. Både i 
form av opprinnelig honorar, og ved at de undergraver systemet for stipendmidler. 
 
For nærmere begrunnelse av vårt syn, viser vi til brev sendt 25.9.2020 til Vestland fylkeskom-
mune i forbindelse med utlyst konkurranse om rammeavtale for kjøp av animasjoner og illust-
rasjoner til NDLA. Som oppfølging av brevet avholdt Vestland fylkeskommune og Grafill møte 
30.10.2020 der vi fikk anledning til å utdype vår argumentasjon, også knyttet til de større 
samfunnsøkonomiske utfordringene man skaper ved å lage offentlig finansierte læremidler i 
konkurranse med lærebokmarkedet. Bilag 1: Brev til Vestland fylkeskommune 25.9.2020 

 
Ta derfor gjerne kontakt ved behov for oppklaringer. Vi stiller oss naturligvis også til rådighet 
for et møte med bystyret i Fredrikstad i sakens anledning. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Lene Renneflott 
Daglig leder 

Fredrikstad kommune 
Bystyret 
 
Sendt via e-post til distribusjonliste  


