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14 SEPTEMBER 2017 
Referat fra innspillsmøte om illustrasjon, pris og forlagsbransjen 
Grafill. Rosenkranzgate 21, Oslo 
 
 
Agenda 
I hovedstyret ble det rett før sommerferien nedsatt en gruppe som skal arbeide spesielt med illustrasjon, pris og 
forlagsbransjen. Grafill har fått melding fra flere medlemmer som opplever press på avtaler og honorarer. Dette vil 
til syvende og sist lager dårlige vilkår for alle illustratører og designere som jobber med forlag. Som en del av dette 
arbeidet inviterte Grafill til et åpent innspillsmøte for å ha konkrete punkter for det videre arbeidet. Det er ønsket 
at Grafill går i dialog med forlagene for å finne bedre praksis og sørge for mer kunnskap til begge parter, bistå med 
forslag til avtaler, tilby ressurssenter for forhandling på honorar og avtaler samt at Grafill bidrar konkret i enkelte 
forhandlinger igjennom advokat e.l. 
 
Under er de konkrete punktene som ble tatt opp. Arbeidsgruppa skal fremlegge sine forslag til forbedringer for 
hovedstyret den 2. november. 
 
Konkrete krav, ønsker og tilbakemeldinger: 
 
• Likebehandling. Illustratører må krediteres på lik linje med forfattere. Både på forsiden av bildeboka og på 

forlagenes hjemmesider. (Om forfatterens navn er klikkbar og linket til forfatterens andre verker, bør også 
illustratørens navn være klikkbar og linket til andre bøker av illustratøren) 

• Arbeidskontrakten skal være komplett og signert før arbeidet med boka tar til. Ingen skal starte opp jobben 
uten kontrakt, eller at kontrakten er mangelfull ved at for eksempel opplagstall og andre detaljer ikke er på 
plass.  

• I arbeidskontrakten skal illustratøren nevnes som illustratør, ikke som forfatter. 
• Når prosjekter vokser i antall illustrasjoner må det lages en ny avtale for illustrasjonene som lages utover det 

som opprinnelig var avtalt. Det samme gjelder ved uforutsette ting som for eksempel endring i manus som 
medfører nye skisserunder. 

• Oppstartsfasen, hvor man kommer frem til en stil og det utarbeides prøveillustrasjoner, skal være betalt. 
• Bokillustratører som får, eller velger å få engangshonorar bør ha en klausul i kontrakten der det utløses et 

tilleggshonorar dersom boka skulle selge over et gitt antall/ bli en bestselger. 
• Det er en problemstilling at illustrasjonsgrad måles i areal ut i fra satsspeil, fremfor i antall, kompleksitetsgrad 

osv. Her kan det være behov for en ny utregningsmodell (er). Ingen illustratører skal få sine illustrasjoner 
krympet og dermed må levere ”mer” for å oppnå dekningsgrad. (til samme pris). 

• Ved forsinkelser skal deadline forskyves, slik at illustratøren fortsatt har avtalte timer og tid til å gjøre sin del 
av arbeidet. 

• Alle honorarer må høynes. Prisene har stått stille, men forlagene krever utvidet bruk. (Hvordan har 
lønnsutviklingen vært hos redaktørene?) Honorarer bør kunne økes i takt med prisindeksen. De som jobber på 
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timepris opplever at alle andre kunder har forståelse for dette. 
• Minstehonoraret må økes i.o.m. at dette er det eneste man er garantert å få. Om bokhandelen ikke kjøper inn 

boka sliter man med å bli solgt. Nå bokhandelen må kjøpe inn en og en bok – så reklamerer heller ikke 
forlaget for boka i.o.m.. at folk ikke vil finne boka i bokhandelen… 

• Vederlagsmidler, støtteordninger og stipend hører også med i bildet. Under dette møtet holdt vi oss til de 
konkrete sakene illustrasjon, pris og forlagsbransjen som den nedsatte arbeidsgruppa skal jobbe med. MEN de 
spørsmål som har kommet inn vedrørende dette temaet vil bli besvart som en egen sak på grafill.no så raskt 
som mulig og innen første del av oktober. 

• Man skal ha betalt for å lage omslaget også når man står for resten av boka. Flere opplever press om at denne 
jobben skal “bli en del av pakka” uten ekstra betaling. 

• Det gis ikke rabatt selv om flere omslag skal lages samtidig. Om det er en bokserie kan man for eksempel lage 
én pris på idé og konsept og deretter pris pr. omslag. Noen opplever press fra enkelte redaktører om rabatterte 
priser når det er snakk om flere omslag selv om dette er frittstående bøker. 

• Ang. lærebøker: Smartbøker og ressurssider for lærerne er utvidet bruk og skal honoreres. Her søker vel også 
forlagene støtte for å produsere. 

• Reviderte utgaver skal honoreres med 50% gjenbruk. 
• Gjenbruk er ikke lenger gjenbruk om det er i et nytt verk. 
• Kan vi få bedre innsikt i hvordan det fungerer hos forlagene? Hvordan er situasjonen? Hvordan er marginene? 

Halverer vi utgivelsene dersom vi dobler lønna? Er det en fare for norsk illustrasjon? Hvordan er 
lønnsutviklingen til de ansatte i forlagene? Hvordan regner de ut illustrasjonsgraden (mtp at royalties er 
beregnet ut i fra satsspeilet)? Et lengre verk med for eksempel 30% arealdekning kan være mye mer jobb enn 
en billedbok. Man skal jo finne på motivene, dikte, tilføre osv. Hvor mye er et stort og hvor mye er et lite 
budsjett? Er det mulig å se hvor stor prosentandel som går til illustratøren i de ulike prosjektene? Kan vi 
invitere noen inn til et foredrag for å få bedre kunnskap om denne delen av bransjen? Fra forlag og fra noen 
som publiserer selv. 

• Royalties bør fordeles rettferdig og ikke bare “følge en mal”. Noen har positive opplevelser der forfatter har 
gått med på en lavere sats når det helt klart ligger en større arbeidsmengde hos illustratøren. 

• Grafill presiserer at det fortsatt foreligger en rammeavtale mellom Grafill og Den Norske Forleggerforening. 
Selv om Grafill i nyere tid har forsøkt å forhandle på avtalen uten suksess, er konklusjonen at den fortsatt er 
relevant og Grafill ser verdi ved å opprettholde avtalen. Mange opplever at forlagene presenter avtaleutkast 
hvor det refereres til enkelte deler av rammeavtalen. Grafill presiserte at rammeavtalen kun gjelder når annet 
ikke er avtalt, og at det er anbefalt å utarbeide egne avtaler. 

• Grafill bør lage hjelpemidler som for eksempel egne maler slik at ferske utøvere og utøvere som har bytta beite 
vet hva det er viktig å huske på. (referanse: Association of Medical Illustrators som har detaljerte og konkrete 
kontrakter) Det samme gjelder for hva de ulike begrepene inneholder: Hva inneholder en vignett? Hva 
inneholder en halvside? Det ønskes mer retningslinjer. 

• Øke kompetansen hos illustratørene når det gjelder forhandling og pris. Det refereres til et populært kurs 
pricingaerobics - kan vi få til noe liknende nå? Når man snakker om priser, er gjennomsnittspriser misvisende, 
man bør heller snakke om en til fra pris. 

• Øke kompetansen hos illustratørene med for eksempel foredrag/workshops om business, budsjettering og 
tanker illustratørene bør gjøre seg som selvstendig næringsdrivende. 

• Tips om å bruke statistisk sentralbyrå slik at man kan justere priser litt og litt, de små prosentene har mye å 
si… 

• Ønske om at Grafill undersøker dette med avtalepriser en ny runde. Gjelder det samme for motparten når for 
eksempel en illustratør får høre om at prisen er en fastpris? 


