Høring om ny åndsverklov 9. mai 2017
Innspill til Stortingets familie- og kulturkomité fra Kopinor
Kopinor er generelt positiv til forslaget til ny åndsverklov. De viktige avtalelisensbestemmelsene
som understøtter Kopinors avtaler for undervisning, for intern bruk i virksomheter og for bibliotek
er videreført, og vi er glad for at departementet har lyttet til flere av våre innspill fra
høringsrunden. Vi er også glad for at det nå åpnes opp for at også rettighetshavere til tekst og
billedmateriale kan kompenseres for kopiering til privat bruk. Vi imøteser oppfølgingen av dette,
både i forskrift og allerede i høstens statsbudsjett.
På noen områder er vi imidlertid lite tilfreds med forslaget (Prop. 104 L s. 162-164), og vi ber
familie- og kulturkomiteen om å vurdere følgende innspill:


Om fremføring og overføring i undervisning
Vi vil anmode komiteen om å fjerne overføring fra § 43, slik at det blir klargjort at unntaket
kun gjelder levende fremføring.



Klassen som privat område
Vi ber komiteen gravlegge klasseromsregelen ved å stryke setningen i 4. ledd i § 43.

Vi står gjerne til disposisjon for ytterligere utdypning dersom komiteen har behov for det.

Om Kopinor
Kopinor er en forvaltningsorganisasjon som representerer både opphavsmenn og utgivere i til sammen
22 medlemsorganisasjoner.
Vi forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av opphavsrettslig beskyttede tekster,
bilder og noter i skoleverket, universiteter og høgskoler, statlig og kommunal administrasjon, kirker og
trossamfunn og store deler av organisasjons- og næringslivet. De fleste avtalene omfatter både
fotokopiering, utskrift og digital kopiering. En egen avtale med Nasjonalbiblioteket gir tillatelse til å
legge ut bøker i fulltekst (Bokhylla.no). Avtalene understøttes av de viktige avtalelisensbestemmelsene
i åndsverkloven.
Gjennom våre avtaler sikres alle brukere enkel og lovlig tilgang til åndsverk – samtidig som
rettighetshaverne får betalt slik at nye verk kan bli skapt.
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