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Avtalelisensen har i de siste årene fått økende oppmerksomhet utenfor Norden, 
som en mulig modell for kollektiv forvaltning av opphavsrett. I november 
presenterte Yngve Slettholm norske erfaringer om avtalelisens for kinesiske 
opphavsrettseksperter på et seminar arrangert av IFRRO det nasjonale 
opphavsrettskontoret i Kina. 

NHO og Kopinor undertegnet i oktober en ny samarbeidsavtale. Denne gir NHOs 
medlemsbedrifter en betydelig prisrabatt når de inngår kopieringsavtale. Alle 
medlemsbedriftene har fått tilbud om å inngå den nye avtalen, som omfatter både 
tradisjonell fotokopiering og digital kopiering.

Hver høst møter rundt 8000 skole- og barnehagefolk til Østlandsk lærerstevne, 
med kurs, diskusjoner og utstillingsbesøk. Kopinor benyttet anledningen til å 
understreke magien i lærernes fabelaktige formidling ved hjelp av vår egen 
tryllekunstner. I tillegg fikk mange lærere nærmere informasjon om innholdet i 
Kopinoravtalen.

I februar arrangerte Kopinor et seminar i Oslo med tittelen «Nettet og 
kulturøkonomien». Den amerikanske journalisten Robert Levine innledet. I sin bok 
«Free Ride» viser han hvordan teknologiselskaper tjener penger på formidling av 
innhold, mens stadig mindre av verdistrømmen går tilbake til skaperne av kulturen.

Kulturminister Hadia Tajik åpnet i oktober en fornyet og utvidet Bokhylla.no. 
Nasjonalbibliotekets tjeneste vil i 2017 omfatte nær 250 000 bøker utgitt i Norge 
til og med 2000. Til grunn for tjenesten ligger en avtale som Kopinor har forhandlet 
fram på vegne av forfattere, andre opphavsmenn og forlag.

Kopinor var vertskap for sine nordiske søsterorganisasjoner i Bergen i slutten av 
august. De 70 deltagerne drøftet blant annet fremtiden for kollektiv forvaltning 
og ulike modeller for lisensiering av bibliotekenes digitaliseringsprosjekter. Den 
første dagen fikk vi også besøk fra forvaltningsorganisasjonene i Tyskland og 
Storbritannia.

Bilder på for- og bakside er fra Kopinors arrangementer og fra intervjuer i Kopinornytt.
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Årsberetning 
2012

1  OVeRBlIKK

Kopinor inngår avtaler med alle typer virksomheter i Norge 
om kopiering og annen bruk av opphavsrettslig beskyttet ma-
teriale. Avtalene inngås på vegne av norske og utenlandske 
rettighetshavere.

De aller fleste av Kopinors avtaler gjelder både fotokopiering 
og digital kopiering. Avtalene gir brukerne rett til bl.a. innskan-
ning, digital lagring og intern distribusjon av opphavsrettslig 
beskyttet materiale. 

Etter avtale med Kopinor har Nasjonalbiblioteket fått tilla-
telse til å legge ut digitaliserte bøker på Internett (Bokhylla.no).

Gjennom datterselskapet Kopinor Pensum AS drives bl.a. 
produksjon og salg av kompendier for høyere utdanning, samt 
lisensiering for lokal kompendieframstilling. En ny tjeneste, 
Bolk, for levering av innhold og rettigheter for digitale kom-
pendier vil stå ferdig i 2013.  

Hovedtall
I 2012 hadde Kopinor vederlags- og finansinntekter på i alt 
275,9 mill. kr, mot 241,7 mill. kr året før. Driftskostnadene ut-
gjorde 28,4 mill. kr, eller 10,3 % av inntektene (mot 27,0 mill.  kr 
og 11,2 % i 2011).

Økningen i vederlagsinntekter har sammenheng med at det 
i 2012 for første gang betales for et bestemt digitalt kopivolum 
i skolene.  

Etter at driftskostnadene er dekket, overføres det meste 
av vederlaget for norske verk kollektivt til rettighetshavernes 
organisasjoner for videre fordeling. Kopinors medlemsorgani-
sasjoner mottok 160,1 mill. kr i kollektive vederlag i 2012, mot 

155,5 mill. kr året før. I tillegg ble 1,6 mill. kr utbetalt til samiske 
rettighetshavere. 

Det innkrevde vederlaget for digital kopiering i skolene 
fordeles så snart fordelingsavtale er inngått.

Samlet utbetaling av kollektivt vederlag til utlandet beløp 
seg i 2012 til 42,8 mill. kr, mot 42,0 mill. kr året før. 

Det ble dessuten utbetalt 2,7 mill. kr i individuelle vederlag til 
rettighetshavere i inn- og utland, mot 5,9 mill. kr året før.

2  KOpIeRINgsAVtAleR

2.0 generelt
Kopieringsavtalene innbærer en forhåndsgodkjenning av en 
nærmere angitt bruk av åndsverk. Avtalene inngås primært 
med organisasjoner av brukere. Alle de viktigste avtalene 
omfatter nå både tradisjonell fotokopiering og digital bruk. 
Dette gjelder skoleverket (inkl. private skoler), høyere utdan-
ning, statsadministrasjonen, kommunal og fylkeskommunal 
forvaltning, Den norske kirke og en rekke av avtalene innenfor 
privat sektor. 

Disse avtalene gir brukerne adgang til å
• fotokopiere fra bøker, aviser, tidsskrifter og annet trykt 

materiale
• skanne inn trykt materiale
• lagre digitalt materiale for eksempel hentet fra Internett
• ta utskrift av digitalt materiale
• tilgjengeliggjøre materiale i internt nettverk (f.eks. lærings- 

plattform)



3

• sende e-post med materiale til ansatte o.a.
• Avtalene gir rett til digital kopiering av de samme 

stofftypene (tekst, illustrasjoner og noter) som er omfattet 
av de tradisjonelle kopieringsavtalene, med visse unntak 
for dagspresse. Kopinors avtaler omfatter ikke kopiering 
av lyd og levende bilder eller datamaskinprogrammer.

2.1 priser
For 2012 var basisprisen 73,7 øre per kopiside for papirkopi-
ering til intern bruk i virksomheter. For individuelle virksom-
hetsavtaler som omfatter digital kopiering, var basisprisen 
92,2 øre per kopiside. Sideprisene blir indeksregulert hvert år.

Ved inngåelse av sentralavtaler og mønsteravtaler blir side-
prisen og kopivolumet, herunder for digital kopiering, forhandlet 
i hvert enkelt tilfelle. Pris per kopiside i 2012 var f.eks. 42 øre i 
skoleverket/kommunesektoren og 44,5 øre ved universiteter 
og høgskoler. Enkelte avtaler har et forhøyet vederlag for noter 
og lysark.

Selve faktureringen skjer som oftest etter en beregning av 
vederlag per ansatt eller per student/elev.

2.2 Utdanning og offentlig administrasjon
Hele utdanningssektoren og all offentlig administrasjon er 
omfattet av kopieringsavtaler med Kopinor.

2.2.1 Kommuner og fylKesKommuner
Alle landets kommuner og fylkeskommuner hadde i 2012 avta-
le med Kopinor. Disse bygger på en mønsteravtale forhandlet 
med KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiveror-
ganisasjon. 

Gjeldende mønsteravtale ble inngått i 2011 og gjelder for 
årene 2012–2014. Avtalen medfører at det i 2012 for første gang 
ble betalt for et bestemt digitalt kopivolum. 

Avtaleområdet er Kopinors største og dekker både grunn- og 
videregående skoler, kommunale kultur- og musikkskoler og 
kommunal administrasjon og drift. 

2.2.2 statsadministrasjonen
Vinteren 2013 forhandles det med Departementenes servi-
cesenter om ny kopieringsavtale for statsadministrasjonen 
(herunder Forsvaret), domstolene og Stortinget. Den tidligere 
avtalen videreføres i påvente av ny avtale. 

2.2.3 universiteter og HøgsKoler
Samtlige offentlige og private universiteter og høgskoler har 
inngått avtale med Kopinor. Avtalene bygger på en mønsterav-
tale forhandlet med Universitets- og høgskolerådet (UHR) og 
løper til 31. desember 2013. Avtalene omfatter fotokopiering 
og digital kopiering, unntatt forhåndsdefinert kursmateriale 
som pensum, anbefalt lærestoff mv. og samlinger av slikt ma-
teriale (digitale kompendier).

Kopinor og UHR har i 2012 arbeidet med ulike spørsmål 
knyttet til en ny avtale. En ny tjeneste for levering av innhold 
og rettigheter for digitale kompendier vil stå ferdig i 2013 (se 
pkt. 5.2).

Gjennom en egen tilleggsavtale kan bibliotek ved universite-
ter og høgskoler sende innskannede kopier fra tidsskrifter og 
bøker til sine brukere på e-post. Ved utgangen av 2012 hadde 
43 institusjoner tilsluttet seg avtalen.
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2.2.4 PrivatsKoler, folKeHøgsKoler og studieforbund
172 privatskoler har inngått kopieringsavtale på grunnlag av 
en mønsteravtale forhandlet med fire landsomfattende for-
bund; i tillegg har 22 privatskoler egne avtaler. 

17 fagskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringslo-
vens kapittel 4 har inngått kopieringsavtale på grunnlag av en 
egen mønsteravtale.

Folkehøgskolene er dekket gjennom en sentral avtale med 
Folkehøgskolerådet.

Avtalene med privatskoleforbundene, fagskolene og Folke-
høgskolerådet omfatter også digital kopiering. Avtalene løper 
til 31. desember 2014.

Avtalen med Voksenopplæringsforbundet om kopiering 
i studieforbundene løper også ut 2014. Avtalen omfatter de 
studieforbundene som har tilsluttet seg og omfatter også 
digital kopiering. 

2.3 KirKer, trossamfunn o.l.
Avtalen med KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisa-
sjon) om kopiering i Den norske kirke er forlenget til 31. mars 
2014. 

Ved utgangen av 2012 var 382 av i alt 419 kirkelige fellesråd 
omfattet av kopieringsavtalen for Den norske kirke. Dette 
tilsvarer over 97 prosent av Kirkens medlemmer.

Avtalen med Norges Kristne Råd om kopiering i rådets 
medlemssamfunn løper til 31. desember 2013. 

2.4 Nærings- og organisasjonsliv
Kopinors avtaler for næringsliv og organisasjoner omfattet i 
2012 ca. 30 000 enkeltvirksomheter med 750 000 ansatte. 

sentralt forHandlede avtaler
De fleste avtalene er forhandlet med hovedorganisasjoner 
og sammenslutninger, bl.a. Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO), Arbeidsgiverforeningen Spekter, Finans Norge (FNO) 
og Finansieringsselskapenes Forening.

Avtalen med NHO går fra 2013 over fra en sentral avtale til 

en mønsteravtale. Dette betyr at den enkelte virksomhet må 
inngå egen kopieringsavtale. Det er satt i gang et intensivert 
markeds- og kommunikasjonsarbeid overfor næringslivet.

avtaler med enKeltvirKsomHeter
Ved utgangen av 2012 hadde Kopinor i alt 1169 kopierings- 
avtaler med bedrifter, organisasjoner og institusjoner 
som står utenfor de hovedsammenslutninger Kopinor har 
avtale med. 444 av disse avtalene omfatter også digital 
kopiering.

frivillig musiKKliv
Avtalen med Norges Musikkorps Forbund om kopiering i  
musikkorpsene løper til 31. desember 2014. Avtalen er til-
passet de spesielle behov korpsene har for framstilling av 
arbeidskopier og supplementsnoter.

Frittstående ensembler tilbys egen avtale om kopiering i 
kor, korps og orkestre. 

biblioteKsentralen
Avtalen med Biblioteksentralen om utsendelse av anmeldel-
ser til biblioteker er videreført.

3  VedeRlAgsAVtAleR

3.1 eksamensavtalen
Gjennom en avtale med Utdanningsdirektoratet fakturerer 
Kopinor for bruk av åndsverk til eksamener i skoleverket. Ved-
erlaget utbetales individuelt til rettighetshaverne. 

3.2 lydbokavtalen
Lydbøker til bruk for funksjonshemmede kan etter loven 
framstilles uten å innhente samtykke fra rettighetshaveren 
på forhånd. Bestemmelser om vederlagsnivå, vederlags- 
administrasjon og andre bruksvilkår er nedfelt i en avtale  
mellom staten  og rettighetshaverorganisasjonene. Kopinor 
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har ansvaret for å utbetale dette vederlaget individuelt til  
rettighetshaverne.

4  AVtAleR Med BIBlIOteK

4.1 Bokhylla
Nasjonalbiblioteket og Kopinor inngikk 28. august 2012 av-
tale om permanent videreføring av Bokhylla-avtalen. Avtalen 
omfatter norske bøker utgitt til og med 2000, det vil si ca. 
250  000 opphavsrettslig beskyttede bøker når tjenesten er 
komplett i 2017.  Bokhylla.no ble lansert i 2009 og har omfat-
tet ca. 50 000 bøker, blant annet fra 1990-årene. 

I henhold til avtalen kan materialet gjøres tilgjengelig for 
brukere med norske IP-adresser. Det skal ikke legges til rette for 
nedlasting eller utskrift av materialet før den opphavsrettslige 
vernetiden har utløpt. Enkelte rettighetshavere har benyttet seg 
av anledningen til å kreve bøker fjernet fra tjenesten.

Det avtalte vederlaget er 36 øre (2013) per år per side som er 
tilgjengeliggjort. Ved inngangen til 2013 inngikk 107 000 bøker 
med nær 20 millioner boksider i tjenesten.

4.2 UH-bibliotek
Gjennom en egen tilleggsavtale kan bibliotek ved universite-
ter og høgskoler sende innskannede kopier fra tidsskrifter og 
bøker til sine brukere på e-post. Se 2.2.3.

5  RettIgHetsKlAReRINg

5.1 Kopinors klareringstjeneste
Kopieringsavtalene innebærer forhåndsklarering av en viss 
bruk av verk. I tillegg kan Kopinor bistå med klarering av ma-
teriale for bruk utover det som kopieringsavtalen åpner for. I 
2012 ble det innkrevd 1,0 mill. kr i vederlag gjennom individuell 
rettighetsklarering (0,6 mill. kr i 2011).
5.2 Kopinor pensum As

Kopinor Pensum er et heleid datterselskap av Kopinor. Virk-
somheten består i produksjon og salg av kompendier, formid-
ling av trykketillatelser for lokal produksjon av kompendier og 
opptrykk av bøker som ikke er i handelen.

Kopinor Pensum hadde ved utgangen av 2012 én ansatt, men 
en rekke sentrale funksjoner ivaretas av ansatte i Kopinor gjen-
nom en driftsavtale. Selskapet leier kontorlokaler av Kopinor. 

Kopinors administrerende direktør er selskapets styreleder, 
øvrige styremedlemmer er Trond Andreassen og Arne Magnus. 
Styreleder fungerer som daglig leder.

Hovedtall 2012 for KoPinor Pensum as
Driftsinntekter 4,3 mill. kr
Driftskostnader  3,5 mill. kr
Driftsresultat 0,8 mill. kr

Driftsresultatet på 0,8 mill. kr er en økning fra 2011, da det 
var på 0,7 mill. kr. Ordinært resultat etter finanskostnader ble  
0,5 mill. kr (0,5 mill. kr i 2011). Vederlagsavsetninger på 0,8 mill. 
kr til norske rettighetshavere er en del av driftskostnadene.

digitale KomPendier
Innenfor høyere utdanning brukes utdrag fra bøker og artikler 
i stor utstrekning. For å møte behovet for digitale kompendier 
har Kopinor tilbudt Universitets- og høgskolerådet (UHR) å 
stille til rådighet en løsning for leveranse av digitale undervis-
ningskompendier. 

Denne nettbaserte løsningen, Bolk, er under utvikling i regi 
av Kopinor Pensum og vil stå ferdig i 2013.
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6  UNdeRsøKelseR

Brukerne skal betale vederlag så eksakt som mulig ut fra den 
kopieringen som faktisk finner sted. For å kartlegge slik bruk 
gjennomføres statistiske undersøkelser i samarbeid med 
aktuelle avtaleparter. Kostnadene deles vanligvis mellom 
partene, og begge skal godkjenne resultatene. Kostnadene 
utgiftsføres ikke, men trekkes fra ved fordelingen på det en-
kelte område.

Undersøkelsene, som gjennomføres av uavhengige sta-
tistiske byråer, skal avdekke omfanget av kopieringen og gi 
annen nødvendig informasjon som grunnlag for forhandlinger 
om fastsettelse av vederlaget. Undersøkelsene skal også gi 
tilstrekkelig grunnlag for fordeling av vederlagsmidlene. 

I 2012 er det gjennomført en undersøkelse av digital kopi-
ering i statsadministrasjonen og en undersøkelse av fotokopi-
ering og digital kopiering i finansnæringen.

7  KOMMUNIKAsjON

Kommunikasjon om opphavsrett og avtalemessige forhold 
er viktige arbeidsoppgaver for hele Kopinors organisasjon. 
Kopinors medarbeidere svarer daglig på henvendelser fra av-
taleparter og allmennheten for øvrig. Både administrasjon og 
tillitsvalgte informerer om Kopinors virksomhet ved møter og 
konferanser i inn- og utland, i mediene osv.

Nettstedet www.kopinor.no spiller en viktig rolle i Kopinors 
informasjonsvirksomhet. Nettstedet tilbyr omfattende infor-
masjon og dokumentasjon om opphavsrett, kopieringsavtaler 
og Kopinors virksomhet for øvrig. Et ukentlig digitalt nyhetsbrev 
formidler aktuelt innen opphavsrett og kulturøkonomi.

Nettstedet omfatter egne passordbeskyttede sider for 
medlemsorganisasjoner og tillitsvalgte. 

Magasinet Kopinornytt utkom med to utgaver i 2012.
Kopinor arrangerte et åpent seminar i februar 2012 med 

tittelen Nettet og kulturøkonomien. Et stort antall deltok på 

Litteraturhuset, der den amerikanske journalisten og forfat-
teren Robert Levine var hovedinnleder.

Kopinor har deltatt ved en rekke utstillinger og konferanser 
både som utstiller og med egne presentasjoner. Dette omfatter 
bl.a. deltagelse ved utdanningskonferansen NKUL i Trondheim. 
Her markerte Kopinor seg som støttespiller for utdannings-
Norge under tittelen Fabelaktig formidling.

I forbindelse med utviklingen av den nye kompendieløs-
ningen for høyere utdanning (Bolk) holdes jevn kontakt med 
representanter for sektoren og med nasjonal og internasjonal 
forlagsbransje.

Kommunikasjonen med medlemsorganisasjonene er bl.a. 
blitt ivaretatt gjennom flere interne seminarer. Et månedlig 
digitalt nyhetsbrev beregnet på medlemmene ble lansert i 2012.

Kopinor har også løpende kontakt med myndigheter og 
politikere, samt øvrige rettighetshaverorganisasjoner. 

Kopinor deltar aktivt i de norske forvaltningsorganisasjo-
nenes felles informasjonssatsing gjennom foreningen Clara, 
www.clara.no.

8  FORdelINg AV VedeRlAg

8.1 Kollektive vederlag, Norge
Hovedtyngden av vederlagsmidlene fordeles kollektivt gjen-
nom rettighetshavernes organisasjoner. Det meste går til 
opphavsmenn i form av stipend o.l. og til individuelle utgivere, 
mens en del av midlene benyttes av organisasjonene til felles-
aktiviteter. Det er en forutsetning at organisasjonenes med-
lemmer og ikke-medlemmer likebehandles. 

Kopinor utbetalte i 2012 kollektive vederlag til rettighetsha-
vere i Norge på til sammen 160,1 mill. kr, mot 155,5 mill. kr i 2011. 

I 2012 er det for første gang betalt vederlag for et bestemt 
digitalt kopivolum i skolene. Forhandlinger mellom medlemsor-
ganisasjonene om fordeling av dette vederlaget ble påbegynt 
høsten 2012 og fortsetter i 2013. 

Arbeidet med den innenlandske fordelingen ledes av Kopi-
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nors fordelingsnemnd. Rune Ottosen har vært nemndas leder 
i 2012.

8.2 Kollektive vederlag, utlandet
Samlet utbetaling til forvaltningsorganisasjoner i utlandet be-
løp seg i 2012 til 42,8 mill. kr, mot 42,0 mill. kr i 2011. 

Kopinor innkrever også vederlag for land der det ennå ikke 
finnes noen organisasjon som kan motta midlene. Dersom det 
etter tre år ikke er inngått noen avtale med en organisasjon i 
det enkelte landet, blir vederlaget overført med 2/3 til Kopinors 
utviklingsfond (se 9.3) og 1/3 til innenlandsk fordeling.

Per 31. desember 2012 var 54,7 mill. kr avsatt til utenlandske 
rettighetshavere. 

Når det kopierte verkets opprinnelsesland ikke kan identifi-
seres, blir hele vederlaget overført til Kopinors utviklingsfond. 

8.3 Individuelle vederlag
Vederlag fra Kopinors klareringstjeneste, eksamensavtalen, 
lydbokavtalen og øvrige vederlagsavtaler utbetales direkte 
til den enkelte rettighetshaver. 

Kopinor Pensum AS utbetaler vederlag til forlagene direkte, 
mens vederlag til opphavsmenn utbetales gjennom Kopinor. 

Kopinor mottar en del individuelle vederlag fra utlandet for 
kopiering av norske verk. Det dreier seg om relativt små beløp, 
og når disse midlene ledsages av individuelle fordelingsdata, 
utbetales de individuelt. 

Totalt ble det i 2012 utbetalt individuelle vederlag på til 
sammen 2,2 mill. kr til norske rettighetshavere og 0,5 mill. kr 
til utenlandske rettighetshavere, mot henholdsvis 5,5 mill. kr 
og 0,4 mill. kr i 2011. Deler av midlene gjaldt vederlag innkrevd 
tidligere år.

9  INteRNAsjONAl VIRKsOMHet

For at et system for felles administrering av rettigheter skal 
bli effektivt, må det være verdensomspennende. Når verk fra 
ett land kopieres i et annet land, er landene gjennom Bern-
konvensjonen forpliktet til å behandle utenlandske og nasjo-
nale opphavsmenn likt. Norsk lovgivning og norske rettighets- 
haveres interesser påvirkes dessuten direkte av regional og 
internasjonal utvikling. Internasjonal innsats har derfor en  
naturlig plass i Kopinors arbeid.

Kopinors internasjonale utvalg er et styreinternt utvalg 
som oppnevnes for ett år av gangen. Utvalget følger Kopinors 
utviklingsaktiviteter, fatter vedtak om bevilgninger fra utvik-
lingsfondet og forbereder saker for styret. Leder i 2012 var 
Trond Andreassen. 

9.1 Avtaler med utenlandske  
rettighetshaverorganisasjoner
Det ble i 2012 inngått en ny gjensidighetsavtale med Indian 
Reprographic Rights Organisation (IRRO). Avtalen omfatter 
utveksling av rettigheter og vederlag for både fotokopiering 
og digital bruk.

Ved utgangen av 2012 hadde Kopinor avtaler med 46 organi-
sasjoner i 35 land. Avtalene innebærer overføring av rettigheter 
og/eller vederlag.  

Kopinor har dessuten avtale med den samiske forvaltnings-
organisasjonen Sámikopiija, som organiserer rettighetshavere 
bosatt i Norge, Sverige, Finland og Russland. 

9.2 Internasjonalt samarbeid
Kopinor deltar aktivt som medlem av International Federation 
of Reproduction Rights Organisations (IFRRO). 135 organisa-
sjoner er medlem av IFRRO, både forvaltningsorganisasjoner 
og nasjonale og internasjonale organisasjoner for opphavs-
menn eller utgivere.

Styrets nestleder Arne Magnus ledet Kopinors delegasjon 
til IFRROs årsmøte i Buenos Aires, Argentina, i oktober 2012. På 
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ÅRets VedeRlAg Og ReNteR 2012 2011

Innkrevd vederlag og renter  275 928 063  241 662 294

- Kopinors andel av kostnader statistiske undersøkelser   (256 028)  (810 219)

- Ufordelt vederlag  (433 852)  1 129 807

- Kopinors driftsbidrag  (28 360 337)  (27 008 470)

totalt vederlag og renter til utbetaling og avsetning  246 877 846  214 973 412 

tOtAlt tIl FORdelINg Og AVsetNINg

Mottatt/avsatt i år  246 877 846  214 973 412 

Fordelte utenlandsmidler, gjensidighetsavt. B (avsatt tidligere år)  3 629 960  3 289 351 

Individuelle midler avsatt tidligere år  367 666    213 039 

Midler avsatt tidligere år  13 742 780  8 595 800 

sum til fordeling og avsetning i år  264 618 252  227 071 602 

FORdelt Og AVsAtt VedeRlAg Og ReNteR

Til fordeling og avsetning i 2012  264 250 586  227 071 602 

- Fordelt/avsatt til samiske rettighetshavere  (1 638 655)  (1 565 286)

- Fordelt/avsatt til utenlandske rettighetshavere  (51 941 534)  (49 419 508)

 - Avsatt rente til utlandsavsetninger m.m.  (2 753 023)  (1 502 916)

 - Avsatt til fordeling neste år (eller senere)  (44 398 785)  (9 891 234)

 - Utbetalt/avsatt individuelt til norske rettighetshavere  (3 317 658)  (8 152 451)

 - Utbetalt/avsatt individuelt til utenlandske rettighetshavere  (456 159)  (993 228)

sum utbetalt i år til Kopinors medlemsorganisasjoner  160 112 438  155 546 979 

 ÅRets FORdelINg tIl MedleMs- 
ORgANIsAsjONeNe/FONd eR sOM FølgeR:

2012
KR

2012
%

2011
KR

2012/2011*
%

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening  46 210 681 28,8 % 44 347 653   4,2 % 

Norsk kritikerlag  93 402 0,1 % 98 599   (5,3 %) 

Norsk Journalistlag  7 798 787 4,9 % 7 979 735   (2,3 %) 

Norsk Redaktørforening  1 400 279 0,9 % 1 535 519   (8,8 %) 

Den Norske Fagpresses Forening (redaktører)  2 878 078 1,8 % 2 929 264   (1,7 %) 

Norsk Forfatter- og Oversetterfond  1)  6 750 301 4,2 % 8 683 123   (22,3 %) 

Tekstforfatterfondet  2 377 411 1,5 % 3 536 175   (32,8 %) 

Komponistenes Vederlagsfond  2)  8 291 271 5,2 % 7 860 718   5,5 % 

Grafill  9 502 000 5,9 % 7 136 136   33,2 % 

Norske Billedkunstnere  7 985 141 5,0 % 6 079 045   31,4 % 

Norske Kunsthåndverkere  90 290 0,1 % 102 529   (11,9 %) 

Forbundet Frie Fotografer  311 897 0,2 % 289 036   7,9 % 

Norges Fotografforbund  1 104 689 0,7 % 1 020 307   8,3 % 

Den norske Forleggerforening  56 377 909 35,1 % 52 705 800   7,0 % 

Norsk Musikkforleggerforening 3)  2 106 047 1,3 % 3 527 012   (40,3 %) 

Mediebedriftenes Landsforening (dagspresse)  2 684 362 1,7 % 2 970 871   (9,6 %) 

Mediebedriftenes Landsforening (ukepresse)  497 732 0,3 % 639 695   (22,2 %) 

Den Norske Fagpresses Forening (utgivere)  3 652 161 2,3 % 4 105 762   (11,0 %) 

sum utbetalt organisasjonene: 160 112 438   100,00 % 155 546 979   

* endring i vederlag, 2012 målt mot 2011

1) Norsk Forfatter og Oversetterfond (NFOF) mottar vederlag på vegne av de skjønnlitterære skribentorganisasjonene.

2) Komponistenes Vederlagsfond (KVF) mottar vederlag på vegne av komponister i NOPA og NKF, samt på vegne av Norsk Musikkforleggerforening (NMF). Ved utbetaling er KVFs midler 
splittet 50/50% med NMF. KVF har fått 4 145 636 kr utbetalt.

3) Norsk Musikkforleggerforening (NMF) mottar ytterligere kopivederlag fra KVF, Totalt 6 251 682 kr. Samlet mottar NMF ca. 3,9 % av vederlaget.

FORdelINg Og AVsetNINg AV VedeRlAg Og ReNteR
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ÅRets UtBetAlINgeR

tIl NORsKe RettIgHetsHAVeRe 2012 2011

Utbetalt 160 112 438 155 546 979 

tIl ARgeNtINA, AUstRAlIA, BelgIA, CANAdA, FRANKRIKe, 
INdIA, IRlANd,  ItAlIA, jAMAICA, NedeRlANd, pOleN,
RUsslANd, sINgApORe, spANIA, stORBRItANNIA,
sVeRIge, søR-AFRIKA, tysKlANd Og UsA: 2012 2011

Utbetalt 42 819 318 41 966 303 

tIl sáMIKOpIIjA 2012 2011

Utbetalt 1 605 590  1 531 138 

tIl INdIVIdUelle RettIgHetsHAVeRe
2012

NORge
2012

UtlANd
2011

NORge
2011

UtlANd

Vederlag mottatt fra utlandet 235 949  7 149  1 524 943 

Lydbokavtalen 1 119 299  -    1 280 471  -   

Eksamensavtalen 755 240  -    2 531 740  -   

Klareringstjenesten 86 739  449 011  125 817  443 398 

totalt 2 197 227  456 160  5 462 971  443 398 

møtet ble adm. direktør Yngve Slettholm valgt inn som styre-
medlem i organisasjonen. Kopinor deltar for øvrig i en rekke av 
IFRROs arbeidsgrupper. 

Kopinor arrangerte det nordiske stormøtet i Bergen i august 
2012. Stormøtet er en årlig samling for de nordiske forvaltnings-
organisasjonene på Kopinors område.

9.3 Kopinors utviklingsfond
Deler av vederlaget fra utlandet blir overført til Kopinors ut-
viklingsfond (se 8.2). Samlet utgjorde dette i 2012 2,9 mill. kr. 
Fondets saldo per 31. desember 2012 var 5,7 mill. kr, mot  
6,4 mill. kr ett år tidligere.

Etter vedtatte retningslinjer benyttes midlene fra fondet til 
fordel for rettighetshavere i andre land, for eksempel til opp-
læring, informasjon og organisasjonsbygging. Det ble i 2012 
bevilget 3,6 mill. kr fra fondet. 

9.4 Norcode
Norcode (The Norwegian Copyright Development Associa-
tion) har som formål å drive internasjonalt utviklingsarbeid 

på opphavsrettens område, bl.a. ved å gi økonomisk og faglig 
støtte til organisasjonsbygging. Organisasjonen ble stiftet i 
2007 av forvaltningsorganisasjonene BONO, Gramo, Kopinor, 
Norwaco og TONO. 

Kopinor har inngått avtale om eierbidrag for perioden 2011–
2013; i 2012 ble det avsatt 1,6 mill. kr fra Kopinors utviklingsfond 
til Norcode. I tillegg til bidrag fra medlemsorganisasjonene mot-
tar Norcode prosjektstøtte fra Norad.

10  ORgANIsAsjON

10.1 Kopinors organer
De to vedtektsfestede møtene i Kopinors representantskap 
ble avholdt 24. april og 29. november 2012.  Eva Koefoed Se-
valdson har vært representantskapets ordfører, med Fredrik 
Nissen som varaordfører.

Kopinors styre avholdt sju møter i 2012. Ann-Magrit Austenå 
har vært styreleder og Arne Magnus nestleder.

Styrets arbeidsutvalg har bestått av Ann-Magrit Austenå, 
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Arne Magnus og Trond Andreassen. Arbeidsutvalget hadde 
sju møter i 2012.

Fordelingsnemnda avholdt to møter i 2012. Rune Ottosen 
har vært nemndas leder og Mette Møller nestleder.

Oversikt over Kopinors tillitsvalgte følger som vedlegg til 
årsberetningen.

10.2 strategiarbeid
Kopinors strategidokument ble utarbeidet i mai 2011. Stra-
tegiarbeidet er lagt opp som en rullerende prosess, som in-
kluderer en årlig gjennomgang i styret av strategiske mål og 
satsingsområder. Gjennomgangen foretas vanligvis ved et 
styreseminar i februar.    

10.3 Administrasjon
Administrasjonen bestod ved utgangen av 2012 av 20 perso-
ner (18,3 årsverk), i tillegg var én person (ett årsverk) ansatt i 
datterselskapet Kopinor Pensum, som er samlokalisert med 
Kopinor. Yngve Slettholm er Kopinors administrerende direk-
tør; Hans-Petter Fuglerud er viseadministrerende direktør.

Kopinors administrasjon holder til i Stortingsgata 22, Oslo.
Administrasjonen gjør en aktiv innsats for likeverdige 

arbeids- og lønnsforhold for kvinnelige og mannlige arbeids-
takere.

Kopinor arbeider for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. 
Sykefraværet var i 2012 på 3,9 % (2011: 3,1 %).

Kopinor påvirker ikke det ytre miljø utover det som er vanlig 
for denne typen virksomhet.

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
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I KOpINORs styRe 31. deseMBeR 2012 / 3. ApRIl 2013

KoPinors styre: 
Fra venstre: Martin Biehl, 
Pernille arneBerg Børset, 
arne Magnus, ann-Magrit 
austenå, synne skouen, anne 
oterholM, Jahn-arne olsen og 
trond andreassen.
Foto: Finn ståle FelBerg.

Ann-Magrit Austenå
leder

                             Martin Biehl      Arne Magnus  Synne Skouen
                                       nestleder 

Anne Oterholm                                            Trond Andreassen                                        Jahn-Arne Olsen                                Pernille Arneberg Børset
 

Yngve Slettholm
adm. dir.



12

resultatregnskap 2012

INNKReVd VedeRlAg M.M. NOte RegNsKAp 2012 BUdsjett 2012 RegNsKAp  2011

Vederlag innkrevd i Norge

    Skoleverket 1 123 466 867 99 000 000 95 071 638

    Universiteter og høyskoler 84 388 776 78 700 000 81 275 126

    Statsadmin., Stortinget og domstolene 6 588 421 6 700 000 6 601 414

    Kommunal og fylkeskommunal adm. m.m. 1 11 888 584 12 100 000 11 587 745

    Kirker, trossamfunn og lignende 2 7 059 709 7 200 000 6 984 579

    Næringsliv og organisasjoner m.m. 3 30 033 656 29 500 000 28 294 425

    Individuelle vederlag 4 5 915 224 5 100 000 5 572 748

Vederlag fra utlandet 5 2 013 160 2 500 000 2 776 344

Gebyrer m.m. 603 925 600 000 839 195

Tap på fordringer  (2 174)  -  -   

sum innkrevd vederlag m.m. 271 956 148  241 400 000 239 003 214

FINANsINNteKteR Og -KOstNAdeR

Renteinntekter 6 3 986 907 2 500 000 2 680 703

Finanskostnader  (14 992)  (21 623)

sum netto finansinntekter 3 971 915  2 500 000 2 659 080

sum inntekter 275 928 063 243 900 000 241 662 294

tIl RettIgHetsHAVeRe

Fordelte/avsatte renter 11 3 971 915 2 659 080

Fordelt/avsatt vederlag 11 242 905 931 212 314 332

Ufordelt vederlag 433 852  (1 129 807)

sum fordeling 247 311 698 213 843 605

stAtIstIsKe UNdeRsøKelseR

Kopinors andel av kostnader statistiske undersøkelser 10 256 028  810 219 

KOpINORs dRIFtsBIdRAg 10 28 360 337 27 008 470

Fradrag til dekning av kostnader 28 360 337 27 008 470

KOstNAdeR

Lønn og andre personalkostnader 14 18 748 214  18 451 000 17 819 583

Avskrivninger 9 953 987  980 000 830 600

Andre driftskostnader 14 8 658 136  10 343 000 8 358 287

sum årets driftskostnader 28 360 337  29 774 000 27 008 470

ResUltAt 0 0
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Ann-Magrit Austenå, leder 

Arne Magnus, nestleder                       Martin Biehl                                   Synne Skouen   

Anne Oterholm                      Trond Andreassen                          Jahn-Arne Olsen            Pernille Arneberg Børset            Yngve Slettholm, adm.dir.

I KOpINORs styRe 31. deseMBeR 2012 / 3. ApRIl 2013

balanse peR 31. deseMBeR 2012

eIeNdeleR  

ANleggsMIdleR NOte RegNsKAp 2012  RegNsKAp 2011

Anleggsmidler 9 2 337 576 2 118 210

sum anleggsmidler 2 337 576  2 118 210 

FINANsIelle ANleggsMIdleR

Aksjer Kopinor Pensum AS 7 500 000 500 000

Lån Kopinor Pensum AS 6 15 725 783 7 924 219

Innskuddsobligasjon og depositum 9 1 084 678 1 066 480

17 310 461  9 490 699 

OMløpsMIdleR

Vederlagsmidler plassert i sertifikater og gjeldsbrev 6 75 000 000 50 000 000

Kortsiktige fordringer 8 1 437 057 4 554 741

Bankinnskudd 13 30 978 761 28 142 069

Fordringer vedrørende statistiske undersøkelser 0 416 139

sum omløpsmidler 107 415 818 83 112 949

sUM eIeNdeleR 127 063 855 94 721 858

UFORdelt VedeRlAg Og gjeld

UFORdelt VedeRlAg 2 558 527  2 553 500 

KORtsIKtIg gjeld

Skyldig offentlige avgifter  1 494 042 1 631 549

Avsetninger vedrørende statistiske undersøkelser 598 046 0

Utviklingsfondet 12 5 649 859 6 380 217

Ufordelt vederlag, avsatt til rettighetshaverne neste år 1 588  530 808 831

Annen kortsiktig gjeld, inkl. feriepenger 6 511 228 9 233 262

Avsatt vederlag og renter, norske rettighetshavere 11 3 841 356 2 425 797

Avsatt vederlag og renter Sámikopiija 11 1 638 655 1 605 596

Avsatt vederlag og renter, utenlandske rettighetshavere 11 54 713 019 52 020 701

Avsatt vederlag og renter, individuell fordeling, 

          norske og utenlandske rettighetshavere 11 7 670 780 4 981 555

Avsatt vederlag og renter til fremtidig fordeling 11 40 799 813 13 080 850

sum kortsiktig gjeld 124 505 328 92 168 358

sUM gjeld Og UFORdelt  VedeRlAg 127 063 855 94 721 858
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VedeRlAg FOR ÅRlIg 
KOpIeRINg I: 2012 2011

Fellesråd/menighetsråd med felles-
rådsfunksjoner i Den norske kirke 6 714 371 6 627 542

Trossamfunn og menigheter 
tilsluttet Norges Kristne Råd 345 338 357 037

totalt vederlag innkrevd 7 059 709 6 984 579

regnsKaPsPrinsiPPer benyttet i årsregnsKaPet

Regnskapet følger prinsippene nedfelt i regnskapsloven per 
31.12. Følgende er en kort beskrivelse av de viktigste regn-
skapsprinsipper som benyttes: 

• Innkrevd vederlag føres i resultatregnskapet basert på 
faktureringstidspunkt.

• pensjonsforpliktelser føres på grunnlag av informasjon 
fra forsikringsselskap samt avtalt forpliktelse.

• Avskrivninger – vanlige aktiveringsregler/avskrivninger 
følges, basert på driftsmidlenes økonomiske levetid.

• Fordringer og gjeld – føres når de oppstår og er ført i bal-
ansen til pålydende.

• gjeld til rettighetshavere – tilføres rente ut fra en gjen-
nomsnittsberegning av rentefot for hele året.

• Rente – av fordelingstekniske årsaker blir kun godskrevet 
rente regnskapsført.

noter tIl ÅRsRegNsKApet

1 vederlag for KoPiering i sKoleverKet

2
vederlag for KoPiering i KirKer,  
trossamfunn og lignende 3

vederlag for KoPiering i næringsliv  
og organisasjoner m.m.

sKOleVeRKet

ÅRlIg VedeRlAg FOR KOpIeRINg I:
2012

sUM VedeRlAg
2011

sUM VedeRlAg

Kommunale/fylkeskommunale skoler  112 914 278  84 599 541 

Folkehøgskoler  1 050 000  1 153 495 

Private skoler  3 490 503  3 737 293 

Kommunale musikk- og kulturskoler  4 460 634  4 047 134 

Voksenopplæring i studieforbund  1 367 219  1 344 495 

Statlige skoler  67 126  66 266 

NAV - Arbeidsmarkedsopplæring  117 107  123 414 

sUM ÅRlIg VedeRlAg INNKReVd  123 466 867  95 071 638 

• Posten omfatter vederlag fra avtaler inngått med større 
sammenslutninger, bedrifter og Nasjonalbiblioteket samt 
vederlag fra brukere som har inngått Kopinors standard-
avtale for virksomheter.

2012 2011

Arbeidsgiverforeningen Spekter  10 000 000  9 189 388 

NHOs medlemsvirksomheter og 
foreninger  8 788 462  8 668 384 

Finansforetak  1 132 782  953 316 

Landbrukets Arbeidsgiverforenings 
medlemsvirksomheter  -    220 104 

Biblioteksentralen  13 063  16 640 

Nasjonalbiblioteket (Bokhylla)  5 799 229  5 177 513 

Norges Musikkorps Forbund og øvrig 
musikkliv  916 783  900 895 

Øvrige virksomheter  3 383 337  3 168 185 

totalt vederlag innkrevd 30 033 656 28 294 425 
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Kopinor mottar individuelt vederlag fra flere områder: 
• eksamensavtalen: For bruk av åndsverk ved offentlig ek-

samener. Vederlag utbetales direkte til den enkelte ret-
tighetshaver i inn- og utland på grunnlag av oppgaver om 
faktisk bruk fra Utdanningsdirektoratet.

• Rettighetsklarering: Vederlag som formidles gjennom 
Kopinors klareringstjeneste (for kopiering utover begren-
sningsreglene i kopieringsavtalene), fordeles også indivi-
duelt.

• lydbokavtalen: Det betales vederlag direkte til den en-
kelte rettighetshaver i inn- og utland basert på mottatt in-
formasjon og betaling for den faktiske bruken.

I tillegg til vederlaget som er oppgitt i tabellen under, er det 
innkrevd 196 606 kr i gebyr for administrering av eksamens-
avtalen og 52 823 kr for klareringstjenesten samt  288 496 kr 
for lydbokavtalene.

2012 2011

Eksamensavtalen 3 488 628 3 268 526

Klareringstjenesten 528 233 468 461

Lydbokavtalen 1 898 363  1 835 761

totalt vederlag innkrevd 5 915 224 5 572 748

4
individuelle  
vederlag

Kopinor har inngått gjensidighetsavtaler med forvaltningsor-
ganisasjoner i andre land om at vederlag for bruk av norske 
verk skal overføres til Kopinor. Følgende er mottatt de to siste 
årene: 

2012 2011

Argentina 3 588 3 613

Australia 247 461 1 114 738

Canada 12 968 23 528

Frankrike 12 513 13 834

Italia 12 483 24 031

Russland 0 600

Storbritannia 256 643 216 417

Sverige 1 335 282 1 271 205

Sør-Afrika 1 599 314

Tyskland 130 199 129 391

USA     424       9 052

totalt 2 013 160 2 806 723

Det trekkes administrative kostnader der vi har mottatt til-
strekkelig underlag til å foreta individuell fordeling. 

5
vederlag mottatt  
fra utlandet

6
renteinnteKter og  
finansielle anleggsmidler

Årets bokførte renter var 3 986 907 kr. Påløpte renteinntek-
ter i 2012 blir av fordelingstekniske årsaker inntektsført og 
fordelt når de mottas. Ved årsskiftet hadde Kopinor påløpte 
renteinntekter på 280 602 kr fra plasseringer i andre banker 
på til sammen 75 mill. kr. Seneste forfall er i juni 2013. 

Kopinor har ytt lån til Kopinor Pensum AS for utvikling av et 
kompendieprosjekt, se punkt 5.2 i årsmeldingen. Lånebeløpet 
er ved utgangen av 2012  15 725 783 kr, og Kopinor Pensum AS 
betalte kr 326 713 kr i renter i 2012.

De utestående kortsiktige fordringer fordeler seg som følger:
Stasadministrasjonen 478 200

Kopinor Pensum 572 168

Skolesektoren 296 275

Andre kunder 90 414

sum utestående kortsiktige fordringer 1 437 057

8
KortsiKtige  
fordringer

7 datterselsKaP

FIRMA Kopinor Pensum AS

FORRetNINgsKONtOR Oslo

eIeRANdel 100 %

steMMeANdel 100 %

egeNKApItAl 2 331 884

ResUltAtANdel 485 294

Aksjene er bokført til laveste av kostpris og virkelig verdi.
Det er ikke utarbeidet konsernregnskap.
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Etter at driftsutgifter er fratrukket årets vederlag, blir midler:
• utbetalt kollektivt til norske rettighetshavere, eller
• avsatt til utenlandske og samiske rettighetshavere for ut-

betaling neste år.

Individuelt vederlag blir utbetalt til norske og utenlandske 
rettighetshavere når dette er aktuelt. Vederlag som er avsatt 
i tidligere år for framtidig fordeling, blir utbetalt/avsatt på 
samme måte.

Fakturert vederlag som ikke ble innbetalt tidsnok til å bli 
fordelt i 2012, vederlag for områder uten godkjent statistikk 
og områder uten fordelingsavtale, blir avsatt for framtidig 
fordeling. 

Foruten vederlagsmidlene ble rettighetshaverne 
i alt godskrevet 3  971 915 kr i renter i 2012. Dette av-
speiler seg dels i balansen og dels i tabellen på neste 
side, som viser fordeling og avsetning av renter med  
860 891 kr. Rentebeløpene som framkommer, er et resultat av 
den gjennomsnittlige rentefot for den perioden de aktuelle be-
løpene var innestående på Kopinors fondskonti og plasseringer.

Tabellen på neste side og figuren under viser fordeling og 
avsetning i 2012. I tillegg til tabellen på neste side kommer blant 
annet andre avsetninger fra tidligere år.

Kopinor har avtalefestet depositum for leieforhold 1 077 478 kr, samt andre mindre depositum for 7 200 kr, totalt  kr 1 084 678 
kr. Verdien på anleggsmidler og årets avskrivninger er som følger:

9
anleggsmidler/ 
avsKrivning

INVeNtAR/MAsKINeR BIleR sUM 

Kostpris 1.1.  6 161 183  245 000  6 406 183 

Tilgang  843 853  459 500  1 303 353 

Avgang  -  (245 000)  (245 000)

Akkumulerte avskrivninger  (5 126 960)  -  (5 126 960)

Regnskapsmessig verdi 31.12.  1 878 076  459 500  2 337 576 

Planmessig avskrivning  879 820  74 167  953 987 

20-33% 20 %

Tilgang på inventar/maskiner består av kjøp av diverse ikt-utstyr samt at det har vært byttet ut en firmabil. Som tidligere er det 
benyttet lineære avskrivninger over 3 og 5 år. 

10 11
deKning av Kostnader og avsetning  
til statistisKe undersøKelser

fordelt og avsatt  
vederlag og renter 

Til dekning av Kopinors kostnader foretas trekk ved de 
kvartalsvise fordelingene og i årsoppgjøret. Det er trukket  
28 360 337 kr  til dekning av Kopinors driftskostnader. I 2012 
er Kopinor Pensum AS og Norcode fakturert med tilsammen  
372 477 kr for utførte administrative tjenester (inkl. leie av lo-
kaler). Disse kostnadene er ført som reduserte driftskostnader.

Kopinors utlegg til statistiske undersøkelser var 1 161 220 kr 
i 2012. For å dekke kostnader for pågående og nylig avsluttede 
undersøkelser, er det foretatt trekk i årets fordeling, samt i 
årsoppgjøret. I 2012 ble det i balansen avsatt 256 028 kr til 
statistiske undersøkelser. I tillegg er det iht. avtale krevd inn 
fra avtalemotpart 1 919 377 kr for dekning av deres andel av de 
utførte statistiske undersøkelsene. Avsetning til og betaling 
av statistiske undersøkelser skjer til forskjellige tidspunkt, 
ofte over flere kalenderår. Dette skyldes varigheten av selve 
undersøkelsene og tidspunkt for innkreving fra avtalemotpart 
(normalt etter at undersøkelsen er godkjent). 

Kopinors driftskostnader, målt som andel av vederlag og fi-
nansinntekter, var i 2012 10,3 % (i 2011 11,2 %). Midler til å dekke 
Kopinors andel av omkostninger til statistiske undersøkelser 
legges ikke inn i det årlige drifts budsjettet, men avsettes til 
formålet i henhold til avtaler inngått med brukerne. Dersom 
Kopinors bidrag til dekning av kostnadene for de statistiske 
undersøkelsene  med 256 028 kr legges til driftskostnadene, 
var kostnadsprosenten i 2012 10,4 % (i 2011 11,5 %).  

Siste års utlegg til statistiske undersøkelser (i kr): 
2012 2011 2010 2009

1 161 220 2 494 875 1 123 450 258 750
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avsatt samisK
1 %

avsatt fremtidig  
fordeling 

17 %

utbetalt/avsatt  
individuelt

1 %

avsatt KolleKtivt
20 %

utbetalt KolleKtivt
61 %

FORdelt  Og AVsAtt 
VedeRlAg Og 
ReNteR I 2012 (alle beløp i kr) 

FORdelt Og 
AVsAtt ÅRets 

VedeRlAg
FORdelt Og AVsAtt tId-

lIgeRe ÅRs VedeRlAg
sUM FORdelt  

Og AVsAtt

Fordelt og utbetalt
kollektivt

Norske 
rettighetshavere

Vederlag
- renter

 141 570 276 
 929 449 

 11 965 381 
 383 739 

 153 535 657 
 1 313 188 

Norske utgivere Vederlag
- renter

 722 761 
 5 358 

 204 853 
 2 712 

 927 614 
 8 070 

Oversatt, norske
rettighetshavere

Vederlag
- renter

 3 677 112 
 24 900 

 542 281 
 16 765 

 4 219 393 
 41 665 

Norske opphavsmenn Vederlag
- renter

 65 212 
 457 

 911 
 271 

 66 123 
 728 

sum fordelt og utbetalt
norske rettighetshavere

Vederlag
- renter

 146 035 361 
 960 164 

 12 713 426 
 403 487 

 158 748 787 
 1 363 651 

Fordelt og avsatt
kollektivt

Utenlandske
rettighetshavere

Vederlag
- renter

 45 070 958 
 238 177 

 3 959 713 
 8 630 

 49 030 671 
 246 807 

Utenlandske utgivere Vederlag
- renter

 65 811 
 461 

 219 
 1 

 66 030 
 462 

Oversatt, utenlandske
opphavsmenn

Vederlag
- renter

 1 592 514 
 11 027 

 146 414 
 8 032 

 1 738 928 
 19 059 

Ikke oversatt, utenlandske
opphavsmenn

Vederlag
- renter

 803 210 
 5 936 

 30 404 
 27 

 833 614 
 5 963 

sum fordelt og avsatt
utenlandske rettighetshavere

Vederlag
- renter

 47 532 493 
 255 601 

 4 136 750 
 16 690 

 51 669 243 
 272 291 

Utbetalt Norske  rettighetshavere Vederlag  2 104 815  367 666 2 472 481

individuelt Utenlandske rettighetshavere Vederlag  456 159  0  456 159 

Avsatt Individuelle rettighetshavere Vederlag  854 177  0  854 177 

Kollektiv fordeling Vederlag  49 575  0  49 575 

Avsatt til
Sámikopiija

Vederlag
- renter

 1 474 566 
 9 693 

 100 929 
 1 456 

 1 575 495 
 11 149 

sum fordelt, utbetalt
og avsatt i 2011

Vederlag
- renter

 198 507 146 
 1 225 458 

 17 318 771 
 421 633 

 215 828 917 
 1 647 091 

Avsatt til fremtidig
fordeling

Vederlag
- renter

 44 398 785 
 860 891 

 44 398 785 
 860 891 

sUM FORdelt Og 
AVsAtt I Alt

Vederlag
- renter

 242 905 931 
 2 086 349 

 17 318 771 
 421 633 

 260 224 702 
 2 507 982 

sUM  244 992 280  17 740 404  262 732 684 

oversiKt årets fordeling
Kollektive midler som gjelder vederlag til norske rettighetshavere 
deles i fire ulike kategorier: 
1. Norske rettighetshavere – vederlag for verk hvor opphavsmann 

og utgiver er norsk. Alt vederlag blir i Norge.
2. Norske utgivere – utgiverandelen av vederlag for kop-

iering av ikke oversatt materiale skapt av utenlandsk  
opphavsmann og utgitt av norsk utgiver (opphavsmannens andel 
er trukket fra).b 

3. Oversatt, norske rettighetshavere – vederlag til norsk overset-
ter og utgiver for kopiering av oversatte utenlandske verk som er 
utgitt i Norge (utenlandsk opphavsmannsandel er trukket fra).

4. Norske opphavsmenn – vederlag til norsk opphavsmann for kop-
iering av dennes verk utgitt av utenlandsk utgiver (andel til uten-
landsk utgiver er trukket fra).

For kollektive midler som gjelder vederlag til utenlandske rettighets-
havere er de fire kategoriene som følger: 
5. Utenlandske rettighetshavere – vederlag for kopiering av ma-

teriale av utenlandsk opphavsmann som er utgitt i utlandet. Alt 
vederlag skal til utlandet.

6. Utenlandske utgivere – vederlag som består av en utgiverandel 
som skal til utlandet (norsk opphavsmannsandel er trukket fra).

7. Oversatt, utenlandske opphavsmenn – vederlag for kopiering 
av verk av utenlandsk opphavsmann som er oversatt til norsk og 
utgitt i Norge (norsk oversetter- og utgiverandel er trukket fra). 

8. Ikke oversatt, utenlandske opphavsmenn – vederlaget for kop-
iering av materiale som er skapt av utenlandsk opphavsmann og 
utgitt i Norge uten oversettelse (norsk utgiverandel er trukket 
fra).
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12
KoPinors 
utviKlingsfond

Vederlagsmidler for kopiering av utenlandske verk hvor opp-
rinnelseslandet ikke kan identifiseres tilføres Kopinors utvi-
klingsfond, se også pkt. 9.3 i styrets årsberetning.

UtBetAlt: 2012 2011

Til organisasjoner, bl.a. medlemsorga-
nisasjonene 3 180 548 3 444 037

Til IFRRO-aktiviteter 226 019 91 764

Til oppfølging av utviklingsprosjekter 
og til Kopinors informasjonsvirksomhet 
overfor utlandet

224 895 707 224

samlet forbruk  3 631 462 4 243 025

status for utviklingsfondet:  

Kopinors utviklingsfond saldo per 1.1. 6 380 217 6 758 803

Vederlag og renter tilført 2 901 104 3 864 439

Kostnader og utbetalinger (3 631 462) (4 243 025)

Kopinors utviklingsfond saldo  
per 31.12. 5 649 859 6 380 217

Inkludert i sum til organisasjoner er 1 629 000 kr som er avset-
ning til avtalefestet bidrag til Norcode (disse midlene er ført 
i balansen under «Annen kortsiktig gjeld») og utbetales rett 
over nyttår. 

13
bundne  
midler

Skattetrekk står på egen konto med 1 136 004 kr. I tillegg står 
det 29  842 757 kr på ordinære bank- og valutakonti slik at 
bankinnskuddene totalt utgjør 30 978 761 kr. 

14
ytelser til ansatte, tillitsvalgte  
og revisor

Kopinors administrasjon har bestått av 21 personer meste-
parten av året. 

peRsONAlKOstNAdeR 2012 2011

Lønn ansatte 11 722 351 11 141 880

Arbeidsgiveravgift 2 285 019 2 076 330

Pensjonskostnader 2 926 562  2 904 015

Personalforsikringer 334 833 263 215

Andre ytelser ansatte 521 502 496 543

Honorarer tillitsvalgte 957 947 937 600

totale personalkostnader 18 748 214 17 819 583

Ytelser til daglig leder, styret og fordelingsnemnda utgjør av 
ovenstående:

2012 2011

Daglig leder Lønn 1 186 253 1 157 669

Andre ytelser 200 865 229 800

Styret Honorarer 693 160 672 500

Fordelingsnemnda Honorarer 162 760 156 500

totale ytelser 2 243 038 2 216 469

godtgjørelse til revisor
Godtgjørelse til revisor for revisjonsarbeid ble kostnadsført 
med 193 875 kr, mot 186 875 kr i 2011. I tillegg ble 19 375 kr ut-
betalt til revisor for konsulenttjenester, mot 28 750 kr i 2011.  
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revisjonsberetning
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vedtekter for kopinor

Vedtatt på konstituerende representantskapsmøte i Kopi-
fag den 30. april 1980 og endret av representantskapet den   
10. januar, 17. mars og 14. juni 1983, 24. januar, 18. juni og  
12. september 1986, 3. april 1987, 1. desember 1988, 14. april 
1989, 10. april 1997, 3. april 2001, 13. april 2004, 28. mars 2006,  
22. april 2009 og 30. november 2011.

Navneendring fra Kopifag til Kopinor ble vedtatt den 17. mars 
1983.

§ 1 FORMÅl 

Kopinor er en forvaltnings- og interesseorganisasjon som 
 representerer rettighetshavere til åndsverk mv.

Kopinors formål er å sikre de økonomiske og ideelle rettig-
heter til opphavsmenn og andre rettighetshavere ved å forvalte 
rettigheter på ikke-eksklusivt grunnlag hvor medlemmene fin-
ner det hensiktsmessig.

Kopinor er organisert som en forening uten selvstendig 
økonomisk formål.

§ 2 OppgAVeR

Kopinor skal:
• forvalte rettigheter ved å inngå avtaler om kopiering og an-

nen utnyttelse av opphavsrettslig beskyttede verk og ar-
beider så langt vedkommende medlemsorganisasjon ikke 
tar forbehold 

• innkreve og fordele vederlag for slik utnyttelse som nevnt 
i første punkt

• inngå avtaler med organisasjoner for utenlandske ret-
tighetshavere om forvaltning, innkrevning og fordeling 
som nevnt i første punkt

• gjennomføre andre tiltak som fremmer rettighets havernes 
interesser

§ 3 MedleMsKAp

§ 3–1 
Organisasjoner som på vegne av sine medlemmer kan slutte 
avtaler om kopiering og annen utnyttelse av medlemmenes 
verk og arbeider, kan søke om medlemskap i Kopinor.

Opphavsmannsorganisasjoner må oppfylle åndsverklovens 
krav til å utløse avtalelisens. Utgiverorganisasjoner må innenfor 
sitt område representere en vesentlig del av utgiverne til de 
verk som brukes i Norge.

Ved disponering av vederlagsmidler innkrevd i medhold 
av avtalelisensbestemmelsene i åndsverkloven er medlems-

organisasjonene forpliktet til å likebehandle utenforstående 
og organiserte rettighetshavere.

Representantskapet kan vedta nærmere retningslinjer for 
opptak av medlemmer.

§ 3–2
Søknad om medlemskap avgjøres av representantskapet 
med 2/3 flertall. Ved opptak av nye medlemmer skal repre-
sentantskapet fastsette en inntredelsesavgift.

Vedtak om opptak etter første ledd gis virkning fra 1. januar 
påfølgende år. Nye medlemmer anses automatisk bundet av alle 
relevante avtaler og retningslinjer på lik linje med eksisterende 
medlemmer.

§ 3–3
Oppsigelse av medlemskap skjer med minst seks måneders 
varsel og gjelder fra 1. januar året etter. En organisasjon som 
har sagt opp sitt medlemskap, blir ikke bundet av avtaler som 
inngås av Kopinor i oppsigelsestiden, men er bundet av alle-
rede inngåtte avtaler til disse utløper.

§ 4 KOpINORs ORgANeR 

Organene i Kopinor er representantskapet (§ 5), styret (§ 6), 
arbeidsutvalget (§ 6–4), fordelingsnemnda (§ 7), valgkomi-
teen (§ 8) og voldgiftsretten (§ 9).

§ 5 RepReseNtANtsKApet

§ 5–1
Hver medlemsorganisasjon oppnevner én representant med 
vararepresentant til Kopinors representantskap. Vararepresen-
tanter har møte-, tale- og forslagsrett. Medlemsorganisasjonene 
sender skriftlig melding til Kopinor om hvem som er oppnevnt. 
Oppnevnelsen gjelder til den blir skriftlig trukket tilbake. En med-
lemsorganisasjon kan gi en representant for en annen medlems-
organisasjon fullmakt til å representere seg i det enkelte møtet. 
Én representant kan ha inntil to slike fullmakter.

§ 5–2
Det avholdes minst to representantskapsmøter i året. Det 
ene møtet avholdes hvert år innen 1. mai og er Kopinors års-
møte. Det andre møtet avholdes senest 1. desember og er 
 Kopinors budsjettmøte. 

Representantskapet sammenkalles for øvrig etter begjæring 
fra styret, fordelingsnemnda, revisor eller minst tre medlems-
organisasjoner. Representantskapet kan foreta suppleringsvalg.
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vedtekter for kopinor

§ 5–3
Representantskapet innkalles skriftlig med minst åtte ukers 
varsel.

Medlemsorganisasjonene og representantskapets med-
lemmer kan fremme forslag til saker som ønskes behandlet på 
representantskapsmøtet. Slike forslag må være innkommet til 
Kopinor minst seks uker før møtet skal finne sted.

Senest tre uker før møtet skal finne sted, sendes det ut sak-
liste og saksdokumenter til representantskapets medlemmer og 
medlemsorganisasjonene. Styret fastsetter sakliste.

Ekstraordinære representantskapsmøter innkalles skriftlig 
med minst tre ukers varsel. Sakliste og saksdokumenter følger 
innkallingen.

§ 5–4
Representantskapsmøtet ledes av ordføreren eller varaord-
føreren, valgt på foregående årsmøte. Ved eventuelt forfall 
kan representantskapet velge en annen møteleder. Det kan 
ikke treffes vedtak om saker som ikke står på saklisten. Med 
mindre annet fremgår av vedtektene, fattes vedtak med al-
minnelig flertall. Ved valg anses den valgt som får flest stem-
mer. Det skal føres møteprotokoll.

Styrets og fordelingsnemndas medlemmer har tale- og 
forslagsrett i representantskapet.

Daglig leder og fordelingsnemndas sekretær har møte- og 
talerett.

§ 5–5
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av 
medlemmene er til stede eller er representert ved fullmakter.

Dersom representantskapet ikke er beslutningsdyktig, 
innkalles medlemmene skriftlig til ekstraordinært møte med 
to ukers varsel der vedtak kan fattes av de frammøtte etter 
ellers gjeldende regler. 

§ 5–6
Representantskapet har følgende hovedoppgaver:
1 kontrollere styrets og fordelingsnemndas virksomhet
2 godkjenne regnskap og fastsette budsjett
3 velge medlemmer til styret, fordelingsnemnda og valg-

komiteen

§ 5–7
Årsmøtet skal behandle:

1 konstituering og valg av to personer til å undertegne 
 protokollen

2 godkjenning av protokoll fra foregående representant-
skapsmøte

3 styrets årsberetning
4 revidert regnskap
5 a) valg av representantskapets ordfører og  

            varaordfører 
b) valg av styrets leder  
c) valg av medlemmer til styre, herunder nestleder 
d) valg av medlemmer til fordelingsnemnda, herunder        
            leder og nestleder 
e) valg av valgkomité på fem medlemmer etter  
            forslag fra styret 
f) valg av revisor når dette er aktuelt

6 oppnevning av voldgiftsrett når dette er aktuelt
7 andre saker som er nevnt i innkallingen

§ 5–8
Budsjettmøtet skal fastsette Kopinors driftsbudsjett for kom-
mende år, herunder honorar til styret og fordelingsnemnda.

§ 6 styRet

§ 6–1
Styret er Kopinors øverste organ mellom representantskaps-
møtene. Styret leder Kopinors virksomhet med unntak av de 
oppgaver som etter vedtektene er tillagt representantskapet 
(§ 5), fordelingsnemnda (§ 7), valgkomiteen (§ 8) og voldgifts-
retten (§ 9).

§ 6–2
Styret består av leder og sju medlemmer. De sju styre-
medlemmene har personlige varamedlemmer.

Styremedlemmene velges av representantskapet etter 
innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling på de 
sju styremedlemmene skjer på bakgrunn av innstilling fra hver 
av følgende organisasjoner/grupperinger:

• Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 
• opphavsmannsorganisasjoner innenfor journalistisk virk-

somhet og kritikk 
• de skjønnlitterære skribentorganisasjoner
• opphavsmannsorganisasjoner på områdene foto/billed-

kunst/kunsthåndverk/ illustrasjon og design
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• organisasjoner på musikkområdet
• Den norske Forleggerforening
• andre utgiverorganisasjoner

Varamedlemmer velges etter samme fordeling, dog slik at det 
etter innstilling fra organisasjoner på musikkområdet kan vel-
ges to rangerte vararepresentanter.

Leder og samtlige styremedlemmer velges for en periode 
på ett år.

Styremedlemmene kan ikke instrueres av innstillende orga-
nisasjoner/grupperinger.

§ 6–3 
Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer eller 
varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. 

Alle vedtak treffes ved alminnelig flertall. 
I tilfelle stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nest-

leders stemme avgjørende.

§ 6–4
Styret etablerer et arbeidsutvalg bestående av styrets leder, 
nestleder og ett styremedlem valgt av styret. Leder og nestle-
der utgjør arbeidsutvalget til styremedlemmet er valgt. 

Utvalget ledes av styrets leder. Det kan forberede styrets 
arbeid og behandle saker etter fullmakt fra styret. Styret fast-
setter retningslinjer for arbeidsutvalgets virksomhet.

§ 6–5
Styret ansetter og fastsetter instruks for daglig leder. To med-
lemmer av styret tegner i fellesskap Kopinor. Styret meddeler 
prokura.

§ 6–6
Styret innkalles av lederen med minst sju dagers varsel.  Styret 
skal også innkalles dersom minst to medlemmer  krever det. 
Innkallingen skjer skriftlig og ledsages av sakliste. Det føres 
referat fra møtene. Innkalling, sakliste og referat gjøres fort-
løpende tilgjengelig for representantskapet, medlemsorgani-
sasjonene og fordelingsnemnda.

§ 6–7
Styret forvalter Kopinors midler i henhold til retningslinjer 
fastsatt av representantskapet.

Styret fastsetter fordelingen av vederlagsmidler mellom 
norske og utenlandske rettighetshavere.

 

§ 6–8 
Styret er ansvarlig for at medlemsorganisasjonene gis gene-
rell veiledning om hvordan uorganiserte rettighetshaveres 
 interesser kan ivaretas ved disponeringen av vederlags-
midlene, jf. § 3–1 tredje ledd.

§ 7 FORdelINgsNeMNdA

§ 7–1
Fordelingsnemnda består av seks medlemmer. 

Fordelingsnemnda mekler og fastsetter vedtak etter § 7–3. 
Fordelingsnemnda er beslutningsdyktig når minst fire med-

lemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak 
treffes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er leders 
eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

Det føres referat fra møtene. Referatene gjøres fortløpende 
tilgjengelig for representantskapet, medlemsorganisasjonene 
og styret. 

Fordelingsnemndas leder innkaller til møter ved behov, minst 
to ganger i året.

§ 7–2
Både opphavsmanns- og utgiverorganisasjonene skal være 
representert i fordelingsnemnda, men slik at opphavsmanns-
organisasjonene har flertall. 

Fordelingsnemnda velges av representantskapet etter inn-
stilling fra valgkomiteen. Komiteens forslag skal inneholde ett 
medlem innstilt fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterfo-
rening og ett medlem innstilt fra Den norske Forleggerforening.

Fordelingsnemndas medlemmer kan ikke instrueres av 
innstillende organisasjoner/grupperinger.

§ 7–3
Fordelingsnemnda er meklingsorgan for medlemsorgani-
sasjonene ved uenighet i fordelingsspørsmål. Oppnås ikke 
enighet innen en frist som fastsettes av fordelingsnemnda, 
 treffer nemnda vedtak om fordeling. Når tvisten gjelder ende-
lig fordeling av midler, kan en part deretter bringe saken inn 
for voldgift (§ 9).

§ 7–4
I påvente av en endelig avgjørelse om fordeling kan fordelings-
nemnda innstille til styret om at det utbetales et a konto beløp, 
jf. retningslinjer fastsatt av representantskapet.
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§ 8 VAlgKOMIteeN 

§ 8–1
Valgkomiteen består av fem medlemmer.

 
§ 8–2
Valgkomiteen innstiller kandidater til følgende verv: 
• ordfører og varaordfører i representantskapet
• styrets leder 
• medlemmer til styret, herunder nestleder, jf. § 6–2 
• medlemmer til fordelingsnemnda, herunder leder og nest-

leder, jf. § 7–2

Samme person kan ikke sitte både i styret og fordelingsnemn-
da. Valgkomiteen skal påse at sammenhengende funksjonstid 
for ordfører og varaordfører i representantskapet, leder og 
nestleder i styret samt leder og nestleder i fordelingsnemnda 
normalt ikke skal overstige seks år. Valgkomiteens innstilling 
skal følge sakspapirene til representantskapsmøtet.

§ 9 VOldgIFtsRetteN

§ 9–1
Representantskapet oppnevner en voldgiftsrett bestående 
av tre medlemmer som skal være sakkyndige i opphavsrett. 
Ett medlem innstilles av de medlemsorganisasjoner som 
 organiserer opphavsmenn, og ett av utgiverorganisasjonene. 
Det tredje medlemmet innstilles av de to første og er vold-
giftsrettens leder. I tilfelle uenighet innstilles det tredje med-
lemmet av lederen i Den norske Advokatforening.

§ 9–2
Voldgiftsretten er eneste kompetente domstol i tvister mel-
lom organisasjonene og mellom disse og Kopinor om forstå-
elsen av Kopinors vedtekter, om forvaltningsspørsmål og om 
fordelingssaker.

§ 9–3
Tvist mellom organisasjoner om fordeling kan først bringes 
inn for voldgiftsretten etter å ha vært behandlet av fordelings-
nemnda (jf. § 7–3). Stevning må være sendt til voldgiftsrettens 
leder senest 2 måneder etter at partene er gjort kjent med 
fordelingsnemndas vedtak om fordeling. Etter det tidspunkt 
skal saken avvises.

Ut over disse bestemmelser skal voldgiftsretten i sitt arbeid 
anvende reglene i Lov om voldgift.

§ 10 VedteKtseNdRINgeR

Representantskapet fatter beslutning om vedtektsendringer 
med minst 3/4 flertall. 

§ 11 OppløsNINg

Representantskapet fatter beslutning om Kopinors oppløs-
ning med minst 4/5 flertall. Ved oppløsning beslutter repre-
sentantskapet hvordan Kopinors midler skal disponeres til 
fremme av opphavsretten og tiltak som støtter skapende 
virksomhet, utgivelse og formidling knyttet til åndsverk mv.
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medlemsorganisasjon forKortelse
Den Norske Fagpresses Forening DNFF
Den norske Forfatterforening DNF
Den norske Forleggerforening DnF
Forbundet Frie Fotografer FFF
Grafill – Norsk forening for visuell kommunikasjon Grafill
Mediebedriftenes Landsforening MBL
NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere NOPA
Norges Fotografforbund NF
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening NFF
Norsk Journalistlag NJ
Norsk Komponistforening NKF

medlemsorganisasjon forKortelse
Norsk kritikerlag NKL
Norsk Musikkforleggerforening NMF
Norsk Oversetterforening NO
Norsk Redaktørforening NR
Norsk Tidsskriftforening TF
Norsk Revyforfatterforening NRF
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere NBU
Norske Billedkunstnere NBK
Norske Dramatikeres Forbund NDF
Norske Kunsthåndverkere NK
Ny Musikks Komponistgruppe NMK

MedleMsorganisasjoner og tillitsvalgte

Organisasjonen i parentes viser til den enkeltes organisasjonsmessige tilknytning. I kolonnen lengst til høyre vises den 
gruppering som har innstilt, og som den enkelte representerer i Kopinors styre.

rePresentantsKaPets ordfører og varaordfører 2012/13: 
Ordfører: Eva Koefoed Sevaldson (NDF), Varaordfører: Fredrik Nissen (DnF)

styRet 2012/13: VARAMedleMMeR gRUppeRINg/ORgANIsAsjON

Leder: Ann-Magrit Austenå

Nestleder: Arne Magnus (DnF) Paul Hedlund (DnF) Den norske Forleggerforening

Martin Biehl (Grafill) Arne Nøst (NBK) Opphavsmannsorganisasjoner på områdene foto, 
billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon og design

Anne Oterholm (DNF) Ellen Larsen (NO) De skjønnlitterære skribentorganisasjoner

Trond Andreassen (NFF) Jørgen Lorentzen (NFF) Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening

Jahn-Arne Olsen (NJ) Nils E. Øy (NR) Opphavsmannsorganisasjoner innenfor 
journalistisk virksomhet og kritikk

Synne Skouen (NKF) (1) Kate Havnevik (NOPA)  
(2) Unni Boretti (NMF)

Organisasjoner på musikkområdet

Pernille Arneberg Børset (MBL) Even Trygve Hansen (DNFF) Andre utgiverorganisasjoner

tIllItsVAlgte M.M.   

styrets arbeidsutvalg 2012/13:
Ann-Magrit Austenå, Arne Magnus og 
Trond Andreassen.

fordelingsnemnda 2012/13:
Leder: Rune Ottosen
Nestleder: Mette Møller
Arne Jensen
Hilde Sjeggestad
Anders Skogvold
Odd Steenberg

voldgiftsretten:
Leder: Prof. dr. juris Viggo Hagstrøm
Prof. dr. juris Kåre Lilleholt 
Advokat Terje Dahl Svendsen

valgKomiteen 2012/13:
Leder: Mode Steinkjer
Nestleder: Åse Hedstrøm
Wanda Grimsgaard
Bjørn Ingvaldsen
Bjørn Smith-Simonsen

internasjonalt utvalg 2012/2013:
Leder: Trond Andreassen
Ann-Magrit Austenå
Even Trygve Hansen
Synne Skouen

fast juridisK bistand:
Advokat Astri M. Lund, Advokatfirmaet 
Grette, Oslo

revisjon:
Statsautorisert revisor Kåre Uppstrøm, 
Revisjonsfirmaet Grimsrud & Co., Oslo
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