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UTKAST TIL ENDRINGER I ÅNDSVERKLOVEN – HØRING

Vi har gjennomgått forslagene til endringer i åndsverkloven, og finner at de fleste
av forslagene er klargjørende forbedringer av eksisterende lov. Riksarkivaren vil
derfor nøye seg med å kommentere noen få av forslagene:

1. I ny § 12a er det foreslått at det skal betales vederlag til opphavsmenn som
nevnt i § 12b, når det i ervervsøyemed innføres eller produseres
lagringsmedier som er egnet til å framstille eksemplar av åndsverk til privat
bruk. Riksarkivaren ser at det er nødvendig å sikre en kompensasjon for
opphavsretthavere for slik bruk av deres verk, og at innkreving av en slik
avgift er en måte å finansiere dette på. Slike medier som det her er snakk om,
brukes imidlertid også til lagring av arkivinformasjon. Det synes ikke rimelig
at avgiften skal være så generell at den rammer også slik bruk, men hvor stor
ulempen kan sies å være, vil avhenge av størrelsen på avgiften. Vi ber
departementet ta dette i betraktning i den videre behandling.

2. Det foreslås omfattende endringer i nåværende § 16. Riksarkivaren vil støtte
forslaget om at undervisningsinstitusjoner skal få samme rett som arkiver,
biblioteker og museer til å framstille eksemplar av verk. Vi finner det også
formålstjenlig at den tidligere angivelse av de formål som kan ligge til grunn
for slik framstilling, får en mer generell form. I nytt annet ledd foreslås det at
det åpnes for forskrifter som gir nærmere regler for at  arkiv, biblioteker,
museer og undervisningsinstitusjoner kan gjøre verk i samlingene tilgjengelige
for brukere som befinner seg på stedet (jf. nåværende § 16). Vi finner det
hensiktsmessig at det nå gjøres klart at slik tilgjengeliggjøring også kan gjøres
ved bruk av digitale hjelpemidler.

3. Generelt finner vi det tilfredsstillende når det synes som om flere av
endringsforslagene samlet sett legger bedre til rette for bruk av verk for
undervisningsformål, sammenlignet med det som gjelder i dag.
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Riksarkivaren regner også med å være høringsinstans når det skal utformes nye
forskrifter på de punkter der den reviderte loven forutsetter dette. For
Riksarkivaren som institusjon vil særlig utformingen av forskrifter til § 16 andre
ledd være av stor betydning.

Med hilsen

John Herstad
riksarkivar Tor Breivik

underdirektør


