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GramArts muntlige innspill. Åpen høring på Stortinget om Prop. 104 L (2016-2017) Lov om opphavsrett 
til åndsverk mv.   
 
Familie- og kulturkomiteen  
 
 
Våre medlemmers hverdag handler om å skape den gode musikken og de forløsende ordene, som settes 
sammen til toner og som gjør oss rikere i sjel og sinn. Musikken til Ole Paus, Ingrid Olava, Odd Nordstoga, 
Motorpsycho og Gabrielle beriker oss.  
 
Et grunnleggende premiss for at vi skal kunne ha et godt musikkliv, er at artistene  – som andre 
rettighetshavere – er derimot at de får betalt for jobben de gjør. Og det er dette vår viktigste kulturlov, 
åndsverkloven skal sikre.  
 
GramArt er artistenes organisasjon og alle våre 3000 medlemmer er selvstendig næringsdrivende og de 
legger ned en iherdig innsats hver dag for at vi skal kunne la musikken fylle våre liv, våre lykkeligste 
stunder og gråeste hverdager, og at vårt samfunn kan bringe videre en stolt musikktradisjon.  
 
Et hovedmål med åndsverkloven er:  ”å sikre rettighetshavernes inntekter” og åndsverkloven skal beskytte 
åndsverk og rettighetshaverne. Fra høringsrunden har derimot lovforslaget dessverre blitt endret, slik at våre 
medlemmers rettigheter er svekket stikk i strid med regjeringens uttalte mål.  

 

Realiteten for våre medlemmer er nemlig at de oftest er den svake parten i forhandlingssituasjonen. Vi ser at 
dette styrkeforholdet i høringsrunden har blitt utfordret av sterke næringsaktører som setter virkeligheten på 
hodet. Det er bekymringsfullt og argumentasjonen er misvisende. Våre medlemmer er juridisk og faktisk den 
svake part i forhandlingssituasjonen. 

For denne ubalansen i maktforholdet er høyst reell. Hverdagen til medlemmene våre er beintøff. Helt konkret: 

• Dagens musikkartister får dårlig betalt for arbeidet sitt (levekårsundersøkelsen for noen år tilbake)  
• Det tar lang tid før inntektene deres kommer, noe som skaper liten forutsigbarhet 
• De store endringene musikkbransjen går gjennom med digitalisering, kombinert med nye aktører i 

næringskjeden, har satt artistenes stilling ytterligere under press.  

Det er derfor helt vesentlig at Stortinget nå vedtar en lov som retter opp noe av den skjevheten som finnes idag 
i artistenes disfavør. Hverdagen til våre medlemmer er at de i økende grad forelegges en umulig situasjon: en 
avtale med vidtgående overdragelse av rettigheter mot liten eller ingen betaling og alternativet er; ingen avtale. 
Det er ingen reell avtalefrihet i en slik situasjon. Å styrke kunstnernes stilling i kontraktsforhold, ble også 
anbefalt i utredningen om kunstnerøkonomien i 2014.  
 
Å hindre totaloverdragelse, såkalt frikjøp, er også vesentlig for å beholde rettighetene på norske hender. 
 
Oppsummert kan vi slå fast at avtalefrihet fungerer åpenbart klart best til fordel for den sterkeste parten. Det 
kan vi ikke godta.  
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Vi ønsker derfor å rette opp følgende 5 punkter: 

I Spesialitetsprinsippet § 67 2. Ledd (s. 225 flg.) 

Det er både rimelig og naturlig at den som påstår og ha fått en rett overdratt til seg, har bevisbyrden for dette. 
Dette bør presiseres for denne type rettigheter. 

Prinsippet bør derfor også blir innført som en bevisbyrderegel, slik det opprinnelig ble foreslått av 
departementet  

Dette vil være i tråd med intensjonen om å beskytte den opprinnelige kunstner mot omfattende overdragelser i 
uklare avtaleforhold.  I alle tilfeller er det helt vesentlig at regelen tolkes slik at den gjelder overfor senere ledd i 
verdikjeden, slik som det er foreslått fra GramArt i høringsutkastet og som departementet har lagt til grunn. 

Vi ønsker: vedtakelse av departementets opprinnelige forslag.  

 

II Rimelig vederlag § 69 (s. 231 flg.) 

Kravet om en ufravikelig rett til rimelig vederlag står helt sentralt i intensjonen om å styrke rettighetshavernes 

mulighet til å tjene penger på sin virksomhet. Det vil kunne hindre urimelige totaloverdragelser overfor 

erververe som dikterer urimelige avtalevilkår.  

Rimelige-vederlag bestemmelsen er svekket sammenlignet med tidligere lovutkast. Det er helt vesentlig at 
Stortinget i det minste nå vedtar bestemmelsen i sin nåværende form. Vi ønsker i tillegg at også forhold etter 
avtaleinngåelsen skal ha betydning, fordi overdragelser er langvarige og etterfølgende omstendigheter må 
kunne tillegges vekt.  

Vi ønsker: Vedtagelse av prinsippet, med en forutsetning av at også etterfølgende omstendigheter skal kunne 
vektlegges i vurderingen av om et vederlag kan anses «rimelig». 
 

III Oppsigelse av avtale ved manglende bruk/Tilbakekallelse av rettigheter.  Høringsnotatets §5-5 (s. 
247 flg.)  

I høringsnotatet forslo departementet å innføre en regel om en rett til å få tilbake rettigheter som ikke ble 
utnyttet. Forslaget er trukket tilbake. Dette må på plass igjen da det er en viktig styrking av rettighetshaverne.  

Vi ønsker: at Stortinget vedtar kulturdepartementets opprinnelige forslag. 
 

  
 
IV Overdragelse av opphavsrett i ansettelsesforhold § 71 (s. 250 flg.) – 

Bestemmelsen i 2.ledd vil gripe inn i våre medlemmers økonomiske interesser på en svært uheldig måte og bør 
fjernes i sin helhet. En freelancer har selv den økonomiske risikoen for oppdraget, og ikke minst sin egen 
arbeidsplass, noe en ansatt ikke har. 

Vi ønsker: At § 71 2. ledd slettes i sin helhet.  
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V Adgangen til å gi avkall på retten etter § 45b  § 21 (s. 87I 
I lovforslaget åpner departementet for retten til vederlag etter § 21 ikke bare kan gis avkall på, men at man 
også skal kunne klarere gjennom andre organer enn «godkjent organisasjon». Dette er uheldig for våre 
medlemmer. Dette vil kunne:  

1) Skape et press på å gi ut musikk der man mot et engangsvederlag fraskriver seg Gramo-rettigheter, med 
mindre inntekter til kunstneren. 

2) Skape et parallellsystem til Gramo, der ”boksmusikk-aktører” utkonkurrerer Gramo ved å selge ferdigklarert 
musikk.  Det blir da mindre inntekter til Gramo, og mindre vederlagsutbetalinger til både utøvere og 
produsenter. 

Vi ønsker: At det presiseres at man ikke skal kunne gi avkall på vederlagsretten og at vederlag av denne art 
kun skal kunne innkreves gjennom godkjent organisasjon.  
 

*** 
Argumentasjonen bak justeringer er en helt nødvendig og viktig styrking av kunstneren.   

 

”Vi må omfavne det som er særegent norsk” sa Kong Harald i et portrettintervju nylig. Politikerne har nå 
mulighet, og et ansvar, for å legge til rette for vekst og grobunn i norsk musikkliv ved å styrke selve 
grunnpilaren: rettighetshaverne. Det gjøres gjennom en sterk og god åndsverklov. Ved å gi våre 
rettighetshavere en god åndsverklov tar vi vare på vår felles kulturarv og vår identitet som nasjon. Det kommer 
derfor hele samfunnet til gode at artistene får sine rettigheter ivaretatt slik at de kan fortsette å skape og 
fremføre musikk.  

 

Dette handler om hvem som skal få inntektene av kreativ innsats: de som skaper det kreative eller andre. Det 
minste våre politikere kan gjøre er å gi våre rettighetshavere en god åndsverklov som beskytter den viktige 
jobben de gjør.  

Det er nå det skjer. Det er nå politikerne har denne muligheten. Ikke la den gå fra dere! 

 

 


