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         Oslo, 1. september 2016 

 

Forslag til ny åndsverkslov - høringssvar fra GramArt (hovedtrekk) 
 

Under har vi forsøkt å oppsummere hovedtrekkene i vårt høringssvar: 

 

Departementet foreslår å innføre begrepet «opphaver» i åndsverkloven i tillegg til å erstatte «tilvirker» med 

«produsent». Vi er enige i begge disse presiseringene, og «produsent» er det som benyttes i dagligtale i dag. 

GramArt setter pris på at departementet slutter seg til en forståelse for at musikalske ledere kan omfattes av 

utøverbegrepet, dersom vedkommende har bidratt på innspillingen på en måte som kan betegnes som 

utøverprestasjon. Det har alltid vært viktig for GramArt å sikre en sjangerlikestilling mellom dirigenter og andre 

musikalske ledere, og vi er glade for departementets støtte på dette. 

GramArt har fremhevet betydningen av artistenes rett til navngivelse videreføres i loven. GramArt ønsker at 

artister og utøvende musikere skal navngis, også i strømmetjenestene.  

Spesialitetsprinsippet (at artisten har alle rettigheter i behold, med mindre noe annet er eksplisitt avtalt), står 

sentralt for GramArts medlemmer. Vi er derfor glade for at departementet ønsker å lovfeste dette 

spesialitetsprinsippet som bevisbyrderegel (noe vi mener allerede følger av loven i dag, men det er fint med en 

tydeliggjøring). Derimot ønsker GramArt en klargjøring av spesialitetsprinsippets innhold. GramArts 

medlemmer opplever ofte å være den svake part i forhandlingene. I mange tilfeller har artistene valget mellom 

å akseptere ofte dårlige avtale- og honorarvilkår eller å miste muligheten for å inngå avtale. I en slik virkelighet 

gir spesialitetsprinsippet en viktig støtte.  

 

Videre støtter GramArt forslag om innføring av en generell bestemmelse om adgang for rettighetshavere til å ta 

tilbake rettigheter hvis de ikke utnyttes av erververen innen en bestemt tid. Derimot mener vi at 

oppsigelsesfristen (3 + 1 år) fremstår som altfor lang. I Danmark er tilsvarende oppsigelsesfrist 6 måneder. For 

en artist vil en utsettelse av utgivelse på inntil 4 år (pluss den tid det tar for artisten å få utnyttet rettighetene 

selv etter det) ofte kunne være ødeleggende for karrieren. I det minste vil innspillingen kunne ha mistet sin 

aktualitet. Vi kan heller ikke se at gode grunner som taler for at et plateselskap skal ha behov for så lang tid før 

de forestår utgivelse. Ettersom det i forslaget gis åpning for å avtale en enda lengre frist, ber vi departementet 

om å senke den lovgitte fristen. Etter GramArts syn fremstår en regel som i Danmark som rimelig.   

GramArt støtter departementets forslag til en klar bestemmelse om strømming av vernet innhold fra ulovlig 

kilde. En slik regel er etter vårt syn selvsagt, og harmonerer godt med at åndsverkloven skal gjelde for alle 

teknologiske plattformer. Derimot bør etter vårt syn fremgå direkte av loven at brukeren skal foreta en aktiv og 

selvstendig vurdering av den aktuelle siden det strømmes fra. Uten en slik aktivitetsplikt, fremstår 

departementets forslag som om en bruker nærmest kan velge å ikke forholde seg til hvordan den aktuelle 

nettsiden fremstår. 

 

Bestemmelsene om avregning og kontroll har også vært sentrale for GramArt, da reglene rundt dette gir 

rettighetshaver en praktisk viktig mulig for å kontrollere og etterprøve sine kontraktsparters avregninger. Det er 

etter GramArts syn selvsagt at bestemmelsen videreføres. Vi ønsker derimot at virkeområdet blir utvidet, for å 

møte de utfordringene som foreligger som til dels har oppstått som følge av nye distribusjonsformer og 

forretningsmodeller. For å unngå unødige konflikter, ber vi derfor om at departementet presisere at alle  
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inntekter som direkte eller indirekte kan knyttes til utøvere og opphavere, skal inngå i avregningsoppgavene og 

den informasjon som gis til eventuell revisor oppnevnt av opphaveren/utøveren. Dette gjelder også i tilfeller 

hvor inntekter utbetales til eller via internasjonale avdelinger av artistens hjemlige plateselskap. Artistene har 

etter vår oppfatning en åpenbar rett til å få del i all informasjon som vedrører utnyttelsen av deres innspillinger 

og verk.   

 

Høringssvaret i sin helhet kan du laste ned her  
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