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Høringsuttalelse  -  endringer i åndsverkloven -
følgerett

Nasjonalbiblioteket viser til foreslåtte endringer i åndsverkloven, samt foreslåtte
endringer i systemet for avgift på omsetning av billedkunst av harmoniseringshensyn.

Med bakgrunn i høringsutkastet finner vi det uklart hvorvidt et bibliotek som kjøper
inn verk omfattet av forslaget til åvL sS38c  til bibliotekets san~,  er ment å være
omfattet av følgeretten. Etter vår mening kan situasjonen der et museum kjøper inn
kunst til sine samlinger likestilles med kjøp av verk til et biblioteks samlinger, med
hensyn til vederlagsplikt.
Så vidt vi forstår kan derfor regelen som er foreslått i § 38c, andre ledd, med fordel
utvides til å omfatte bibliotek i tilfeller der bibliotek kjøper inn til sine  sarr1in'r.

Vi ønsker videre å peke på en faktor som ikke synes å være vurdert i høringsutkastet.
Dersom avgift på omsetning av fotografiske wn  innføres for offentlig omsetning av
disse, og for videreomsetning av disse, får skillet mellom fotografiske u-& og
fotografiske  bilder betydning for hvorvidt avgift skal betales.
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Dette opphavsrettslige skillet er juridisk uklart og det oppleves allerede i dag som
vanskelig håndterbart for initusjoner innen museums- og bibliotekssektoren.

Vi tror at dersom avgift på omsetning av fotografiske verk innføres, så vil det i
praksis bli opp til partene i ei salg å avgjøre om avgift skal betales eller ikke, fordi det
i;,praksis vil bli partene soneselv definerer hvorvidt det som omsettes er et verk eller
et bilde.

Nasjonalbiblioteket mener derfor pratiske hensyn taler i mot å endre avgiftsloven til
å omfatte offentlig omsetning av fotografiske verk

For det tilfellet at departementet ønsker å legge frem et slikt forslag for Stortinget,
antar vi at ny høringsrunde er nødvendig da lovteksten i avgiftsloven i tilfellet vil
måtte endres. Endring i denne lovteksten er ikke foreslått i utkastet om følgerette'

Med vennlig hilsen

Vigdis Moe Skarstein
Nasjonalbibliotekar
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