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Endringer i åndsverksloven - tiltak mot ulovlig fildeling og andre
krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett - høringsuttalelse

Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 19. mai. Styret i Fond for lyd og bilde ønsker
med dette å kommentere departementets forslag.

Fond for lyd og bilde er en kollektiv kompensasjonsordning til rettighetshavere for den
lovlige kopiering av deres verker til privat bruk. Fond for lyd og bilde skal fremme
produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for
rettighetshavere innenfor musikk, scene og film. I styret for Fond for lyd og bilde sitter
representanter for opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter.

Fond for lyd og bilde støtter departementets forslag til tiltak skissert i høringsbrevet. Etter
styrets syn vil forslaget innebære at rettighetshaverne gis bedre mulighet enn under dagens
lovverk til å håndheve sine rettigheter på internett.

Styret mener Kulturdepartementets forslag i stor grad er en balansert løsning mellom
rettighetshavernes håndhevingsmuligheter på den ene siden og hensynet til personvern,
rettssikkerhet, ytrings- og informasjonsfrihet på den andre. Det er dessuten gledelig på vegne
av rettighetshaverne som Fond for lyd og bilde arbeider for, at departementet nå uttrykkelig
fastslår at opphavsrettskrenkelser på internett skal kunne forfølges. Samtidig vil tiltakene
legge til rette for fortsatt økonomisk vekst i kulturnæringene.

Ved å gjennomføre de ovennevnte lovendringene vil rettighetshaverne endelig får muligheten
til å gjøre noe med opphavsrettskrenkelser på internett. Tatt i betraktning de store tapene
opphavsrettskrenkelser på internett har påført rettighetshavere det siste tiåret og de alvorlige



konsekvenser dette har hatt for deler av norsk kulturliv, mener styret i Fond for lyd og bilde
dette er gledelig.

Med hilsen
på vegne av styret

Øystein Blymke  (Sleri
styreleder

Guri Skjeldal
fagdirektør

Representanter for produsentene:
Larry Bringsjord, styreleder i FONO
Leif Holst Jensen, generalsekretær i Norske film- og TV-produsenters forening
Representanter for opphavsmennene:
Anne Helgesen, dramatiker, Dramatikerforbundet
Ingrid Kindem, komponist, NOPA
Representanter for utøverorganisasjonene:
Ren& Rasmussen, forbundsleder Musikernes Fellesorganisasjon
Elin Aamodt, daglig leder Artistorganisasjonen Gramart


