
 
 

   

Retningslinjer for Kopinors utviklingsfond 
Vedtatt av Kopinors styre 19. september 2017. 

 
1 Vederlag for kopiering av utenlandsk materiale som ikke kan tilbakeføres til noe bestemt land, 

avsettes til Kopinors utviklingsfond.  
  
 Krav fra utenlandske rettighetshavere for kopiering i Norge kan etter beslutning i styret dekkes av 

fondet.  

 
2 For øvrig brukes midlene til fordel for utenlandske rettighetshavere gjennom: 

 

 a. støtte til internasjonale tiltak som fremmer rettighetshaverorganisasjonenes faglige og legitime 
interesser, herunder organisering av rettighetshavere og etablering av nasjonale 
rettighetshaverorganisasjoner i andre land. 

 

 b. Kopinors eget arbeid i henhold til pkt. 5. 

 
3 Bruk av midler under 2a behandles i et styreinternt utvalg (Internasjonalt utvalg) med inntil tre 

medlemmer som velges blant styrets medlemmer og varamedlemmer for ett år av gangen, 
vanligvis på første styremøte etter årsmøtet.  

  Utvalget kan etter innstilling fra administrasjonen innvilge søknader på inntil 150 000 kr. For 
søknader som overstiger dette beløpet, kan utvalget innstille overfor styret. 

  Utvalget foreslår strategier og tiltak for dette arbeidet og fastlegger kriterier for valg av 
prosjekter, krav til framdrift og rapportering. 

  Referater fra utvalgets møter sendes styret. 

 
4 For bruk av midler under 2a gjelder: 

 

 Søknad kan fremmes av nasjonale og internasjonale organisasjoner for rettighetshavere gjennom 
norsk søster- eller medlemsorganisasjon. Søknader fra utenlandske forvaltningsorganisasjoner, fra 
IFRRO o.l. rettes direkte til Kopinor. 

  Det gis primært støtte til enkeltstående prosjekter/tiltak ut fra en helhetlig vurdering av 
prosjektbeskrivelse og budsjett. Av søknaden bør det framgå at søkeren bidrar med en egenandel 
på minimum 10 % av søknadsbeløpet.  

  Etter at prosjektet er gjennomført, skal det rapporteres hvordan midlene er brukt. 
Regnskapskontroll med bruken av midlene vil normalt bli overlatt søkeren hvis denne er en 
medlemsorganisasjon eller hvis Kopinor er medlemsorganisasjon hos søkeren. 

  Støtte til medlemsorganisasjon kan vurderes i forhold til organisasjonens andel av 
kopivederlaget til norske rettighetshavere. 

 
5 Midler nevnt under 2b kan av Kopinor benyttes til følgende: 

 

 a. Arbeid med inngåelse av gjensidighetsavtaler. Til dekning av kostnader forbundet med 
gjennomføring av forhandlinger om og inngåelse av avtaler med organisasjon som 
representerer utenlandske rettighetshavere.  

 

 b. Informasjonsvirksomhet overfor utlandet. Til dekning av kostnader vedrørende foredrag og 
deltakelse av tillitsvalgte eller ansatte ved internasjonale konferanser av relevans for Kopinors 
internasjonale utviklings- og bistandsarbeid. 

 

 c. Tillitsverv i og oppdrag for internasjonale organisasjoner. Til dekning av kostnader forbundet 
med utøvelse av tillitsverv, komitéarbeid og andre oppdrag for IFRRO og med ekspertoppdrag 
for WIPO o.l.  

 

 d. Kopinors utviklingsarbeid. Til dekning av kostnader forbundet med organisering av tiltak og 
prosjekter finansiert av utviklingsfondet og faglig oppfølging av slik virksomhet  

 

 Administrasjonen legger fram rapporter om bruk av midlene for Kopinors internasjonale utvalg 
hvert halvår. Rapportene oversendes styret.   

 

(slutt) 


