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Høringsuttalelse – endringer i åndsverkloven 
 
 
Vi viser til høringsbrev av 2014-07-01, samt epostutveksling med Bengt O. Hermansen i 
medieavdelingen vedr utsatt høringsfrist til tirsdag 16. september. 
 
Norsk Redaktørforening (NR) – som for øvrig er medlem i så vel Kopinor som Norwaco – 
ønsker å kommentere et par punkter i departementets høringsnotat. 
 
 
1. Generell avtalelisens               
NR støtter i utgangspunktet forslaget om en generell avtalelisensbestemmelse, og at dette vil 
åpne for lisensiering og dermed også for bedre utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet materiale 
som i dag vanskelig lar seg utnytte. Vi støtter også en godkjenningsordning for organisasjoner 
som skal inngå avtaler under dette lisens-regimet. Det siste forutsetter imidlertid at en 
godkjenningsordning ikke blir så vidt tungvint og byråkratisk at den i realiteten fungerer som et 
hinder for inngåelse av avtaler, og dermed også som hinder for oppfyllelse av de målsettinger 
som ligger bak forslaget om en generell avtalelisens. Vi viser i den sammenheng til 
høringsuttalelsene fra Kopinor og Norwaco, som begge – slik vi leser dem – anbefaler et 
dynamisk og fleksibelt system for godkjenning. 
 
 
2. Endringer i tvisteløsningsbestemmelsene 
NR vil ikke anbefale innføring av en ordning med subsidiær nemndslisens på undervisnings-
området. Etter vårt syn bryter det med prinsippet om avtalelisens som en frivillig ordning, basert 
på avtaler mellom selvstendige og frittstående parter. Vi er innforstått med at manglende enighet 
vedr avtaler om kopiering vil kunne medføre praktiske vanskeligheter for undervisningssektoren 
– på samme måte som for eksempel en streik blant landets lærere. Det er likevel, etter vårt syn 
ikke tilstrekkelig til at man i praksis fratar opphavsmenn og utgivere råderetten over eget 
materiale på et så vidt sentralt kopierings- og rettighetsområde. Vi kan for eksempel ikke se at 
den siste store konflikten i forbindelse med kopiering i skoleverket (Kopinor – KS 2005) 
medførte problemer av en slik karakter at det kan forsvare inngrep av en slik art departementet 
nå foreslår. 
 
I likhet med Kopinor mener vi også det er grunnlag for å stille spørsmål ved om det forslaget 
departementet fremmer er i tråd med de internasjonale forpliktelser Norge har på 
opphavsrettsområdet.  
 



Dersom målet er å forhindre eller motvirke langvarige konflikter, og samtidig ivareta de 
rettigheter opphavsmenn og utgivere har, burde departementet i stedet etablere eller aktivere 
potensielle frivillige tvisteløsningsfunksjoner, med den nødvendig kompetanse, og dermed også 
den nødvendige tillit hos partene. 
 
 
3. Andre forslag 
NR har i utgangspunktet ingen innvendinger mot forslaget til gjennomføring av EUs 
hitteverkdirektiv, men stiller – i likhet med flere andre – spørsmål ved om det er nødvendig med 
et så vidt omfattende regelverk for dette ene området. Forslaget om oppheving av reglene for Det 
Sakkyndige råd har vi ingen innvendinger mot. 
 
For øvrig viser vi til høringsuttalelsene fra Kopinor og Norwaco. 
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