
 

12.01.2022 
Til ansvarlig for utlysning av konkurranse: Lag omslaget til Fokus 2022 
 
Vi viser til konkurransen «Lag omslaget til Fokus 2022», lyst ut via Forsvarets web-sider, hvor 
konkurransegrunnlag med nærmere regler og vilkår fremgår. 
 
Grafill er den norske bransjeorganisasjonen for designere og illustratører. Våre 1 400 medlemmer 
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 konkurransen.  
 
Denne konkurransen bekymrer oss og våre medlemmer av flere grunner: 
 
For det første at Forsvaret, som en seriøs aktør, utlyser en konkurranse for å få laget et omslag. 
 
Generelt anbefaler ikke Grafill konkurranser som metode for å komme frem til gode kreative 
løsninger. For et vellykket design- eller illustrasjonsoppdrag er det viktig med dialog og innsikt. 
Kreativt arbeid er ikke hyllevare, ‘produktet’ er ikke gitt på forhånd, og den beste løsningen får 
man kun gjennom dialog mellom partene. Den viktigste grunnen til dette er at man i 
konkurranser mister muligheten for dialog i prosessen, noe som er grunnleggende i ethvert 
vellykket design- eller illustrasjonsprosjekt.  
 
For å kunne levere et godt løsningsforslag til omslaget på Fokus 2022, med mulige kjernetemaer 
som våpenkappløp og masseødeleggelsesvåpen, kampen om sannheten og definisjonen av 
sannhet, eller stormaktsrivalisering på internett og i rommet, kreves det mye research, innsikt og 
tett dialog med kunden for at det endelige resultatet skal bli vellykket. I tillegg er det ikke 
spesifisert hvilke andre elementer som skal være inkludert på omslaget, noe som kan 
vanskeliggjøre levering av et godt løsningsforslag.    
 
For det andre bekymrer det oss at det er en konkurranse hvor Forsvaret velger ut en vinner etter 
at mange kreative krefter har vært i sving. For alle tilbydere med unntak av valgt leverandør, er 
det en risiko for økonomisk tap ved å ha nedlagt et stort ubetalt arbeid. De tapende tilbyderne 
må øke prisene på andre tjenester og oppdrag tilsvarende for å minimere tapene sine. Måten 
konkurransen er lagt opp innebærer dermed at det kan oppstå et vesentlig samfunnsøkonomisk 
tap. 

Forsvaret  
 
Sendt via e-post til  
kommunikasjon@etj.no   



For det tredje er det bekymringsverdig at Forsvaret stiller som vilkår at det gis tillatelse til å bruke 
åndsverket på alle Forsvarets digitale og trykte flater. Dette fremstår som en omfattende 
bruksrett uten tidsavgrensning. Det er ingen juridiske hindre for at Forsvaret kan erverve de 
nødvendige bruksrettigheter på de tiltenkte bruksområder, for rimelig tid, i et rimelig 
territorium, for et rimelig honorar. En slik ubetinget rettighetsoverdragelse som konkurransen 
tilsynelatende legger opp til, står imidlertid ikke i samsvar med det lave honoraret.  
 
For det fjerde stiller vi oss spørrende til vilkåret om at kunstneren må være norsk statsborger er 
i samsvar med de grunnleggende EØS-rettslige kravene til ikke-diskriminering 
 
Ta gjerne kontakt ved behov for oppklaringer. Vi stiller oss også gjerne til rådighet for et møte 
i sakens anledning.  

 

Med vennlig hilsen, 

 

Lene Renneflott, 
Daglig leder 
 


