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Høring – endringer i åndsverkloven – gjennomføring av EUs direktiv 2011/77/EU om 

endringer i vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter 

 

Vi viser til brev 3. oktober 2013.  

 

Kunnskapsdepartementet har ingen merknader til høringsforslaget, men vil i denne 

sammenheng understreke viktigheten av at det også etableres tvisteløsningsmekanismer i 

forbindelse med avtalelisens for bruk av verk i undervisningsvirksomhet, jf. åvl. § 13b. Vi 

minner om tidligere kontakt med Kulturdepartementet om dette. 

 

I Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) legges det til grunn at en vurdering av behovet og mulighetene 

for en sekundær tvisteløsningsmekanisme i forbindelse med avtalelisens, særlig med tanke på 

utdannings- og forskningsområdet, vil inngå i forbindelse med gjennomgangen av 

åndsverkloven. I nevnte proposisjon er det fremhevet at det må legges særlig vekt på de 

bruksområder som representerer viktige samfunnsinteresser når spørsmål om avtalelisens 

vurderes og forhandles, og at en ”særlig aktuell gruppe er brukere som representerer 

utdannings- og forskningsinteresser”. Vi minner om at Stortinget i den sammenheng har 

forutsatt at endringer i avtalelisenskonstruksjonene, og dermed tvisteløsningsmekanismen, 

skal skje ved særskilt høring og at saken skal legges fram for Stortinget så raskt som mulig, jf. 

Innst.O. nr. 103 (2004-2005). 

 

Universiteter og høyskoler inngår avtaler med Kopinor om vilkår og vederlag for kopiering og 

bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale ved universiteter og høyskoler. 

Kunnskapsdepartementet har bedt om at Kulturdepartementet så raskt som mulig setter i gang 

et arbeid med sikte på å få etablert hjemmel for en tvisteløsningsordning for avtalelisens for 

bruk av verk i undervisningsvirksomhet, og om at Kunnskapsdepartementet blir involvert og 



Side 2 

 

holdt orientert om videre arbeid med dette.  

 

Kulturdepartementet har gitt uttrykk for at Kunnskapsdepartementet ville bli forelagt et 

helhetlig forslag for kommentarer og innspill i løpet av høsten 2011. Vi avventer fortsatt 

dette. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Lars Vasbotten (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Erling H. Dietrichson 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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