
 
 

   

Retningslinjer for disponering av foreldet vederlag 
Vedtatt av Kopinors styre 13. desember 2022 
 

1. Ufordelte kollektive vederlagsmidler blir etter tre år ansett som foreldet, jf. 
Retningslinjer for forvaltning og fordeling av vederlag, punkt 3.2–3.4. De 
foreliggende retningslinjene gjelder foreldet vederlag innkrevd for:  

• Utgivergrupperinger som ikke kan sies å være representert gjennom 
Kopinors medlemsorganisasjoner 

• Ukjent land eller land hvor Kopinor ikke har representasjonsavtale med en 
relevant organisasjon 

  

Foreldete individuelle midler omfattes ikke av disse retningslinjene. 

2. Foreldete vederlagsmidler kan brukes til følgende: 

a) støtte til større prosjekter etter vedtak i styret, jf. punkt 3. 
b) støtte til konkrete prosjekter og enkeltstående tiltak etter søknad fra 

medlemsorganisasjonene, jf. punkt 4. 
c) fordeling til kategorier av norske rettighetshavere gjennom 

medlemsorganisasjonene, jf. punkt 5. 
 

3. Støtte under punkt 2a bevilges av styret til internasjonalt solidaritetsarbeid eller 
tiltak som vil bidra til å styrke rettighetshavernes stilling, øke forståelsen for 
opphavsrett eller som anses å kunne bidra positivt til Kopinors legitimitet. Det 
kan gis tilsagn om flerårig støtte. 

4.  Midler under punkt 2b utlyses blant medlemsorganisasjonene senest 10. januar 
med søknadsfrist 1. april. Tildeling foretas av arbeidsutvalget etter forberedelse 
i administrasjonen.  

 Medlemsorganisasjonene kan søke støtte til enkeltstående prosjekter og tiltak i 
Norge eller utlandet som inngår i internasjonalt solidaritetsarbeid eller som vil 
bidra til å styrke rettighetshavernes stilling eller øke forståelsen for opphavsrett. 
Det gis normalt ikke støtte til drift eller anskaffelser. 

 Søknadsbehandlingen skal skje gjennom en helhetlig vurdering av prosjekt-
beskrivelse og budsjett. Delvis støtte kan innvilges. Det kan tas hensyn til hvor 
mye støtte organisasjonen har fått tidligere. Flere medlemsorganisasjoner kan 
med fordel gå sammen om en søknad. 

 Av søknaden skal det framgå at søkeren bidrar med en regnskapsmessig 
egenandel på minimum 10 % av søknadsbeløpet. Det skal avgis sluttrapport 
senest tre måneder etter at prosjektet er avsluttet. Ved gjennomføring av 
prosjektet eller tiltaket skal det gjøres kjent at det er mottatt støtte fra Kopinor. 



 
 

   

5. Fordeling av midler som beskrevet under punkt 2c skal skje proratarisk 
(forholdsmessig etter foregående års totalfordeling) for utbetaling i 1. kvartal 
det påfølgende året. Midlene skal disponeres etter de bestemmelsene i lov om 
kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. som gjelder vederlag som ikke kan 
fordeles. Åndsverklovens krav om likebehandling av medlemmer og ikke-
medlemmer gjelder. 

6. Styret beslutter disponeringen av foreldet vederlag på sitt siste møte før 
midlene blir foreldet. Vedtaket skal omfatte fordelingen mellom 
hovedkategoriene av bruk (punkt 2a, 2b og 2c), samt konkret vedtak om 
bevilgning til større enkeltprosjekter (punkt 2a). 

 Midler under punkt 2a og 2b som av en eller annen grunn ikke benyttes i løpet 
av året, fordeles proratarisk til medlemsorganisasjonene for utbetaling i første 
kvartal det påfølgende år etter bestemmelsene i punkt 5. 

 Bruken av de foreldete midlene rapporteres årlig til styret. 

 
 


