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Høring - forskrift om overgangsregler til lov om endringer i 
åndsverkloven 

 
 
Norsk Journalistlag (NJ) er organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere og frilansere 
som har journalistikk som hovedyrke. Vi arbeider blant annet for å verne om 
medlemmenes journalistfaglige interesser, og er et sentralt medlem i Norwaco. Vi viser 
til departementets høringsbrev med forslag om å gi en hjemmel for at det kan gis 
tidsbegrenset godkjenning av organisasjoner som etter tidligere regler har inngått 
avtalelisensvirkning i henhold til åndsverkloven § 38 a).  
 
Etter NJs oppfatning vil overgangsreglene sikre at godkjenning gis til en etablert og 
sentral opphavsrettsorganisasjon som Norwaco, som vil kunne ivareta våre rettighets-
haveres interesser på en god måte. Vi støtter således Norwacos omfattende hørings-
uttalelse vedrørende forslaget 

 

NJ får pr. i dag ikke utbetalt alt vederlag for videresending i norske kabelnett som vi 
har krav på, siden de store distributørene nekter å forholde seg til Norwaco. 
Distributørene som ikke vil anerkjenne Norwaco sender uten å ha klarert rettighetene 
slik åndsverkloven krever, hvilket må være klart i strid med hensikten bak endringen i 
åndsverkloven av 2005. Denne uakseptable og lovstridige situasjonen må nå løses, og 
vi støtter på denne bakgrunn departementets forslag til overgangsregler.  

 

NJ er enig med departementet i at Norwacos tidligere godkjennelse ikke bortfalt ved 
lovendringen, og mener også at det er riktig av departementet å løse den situasjonen 
som er oppstått ved å gi overgangsregler. Disse reglene må innebære at våre 
rettighetshavere får utbetalt vederlag som normalt, og at distributørene kan 
videresende lovlig i norske kabelnett.  
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NJ kan ikke se at overgangsreglene er i strid med Grunnloven § 97, idet bestemmelsen 
kun retter seg mot tilbakevirkning som er til skade, eller at reglene skaper problemer i 
forhold til Tjenestedirektivet og EØS-avtalen artikkel 4, jf. prof. dr. juris Ole-Andreas 
Rognstads utredning av 8. november 2011. 
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