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HØRINGSSVAR TIL UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM TILSKUDD
FRA FOND FOR LYD OG BILDE

Den norske Forfatterforening finner de foreslåtte endringene som har til hensikt å tilpasse og
bringe forskriften i samsvar med endringen av åndsverksloven i 2005 gode.

Den norske Forfatterforening vil peke på nødvendigheten av å tilføre fondet flere midler.
Dette bør gjøres av to grunner: for det første for å kompensere for at omfanget av kopiering i
private hjem har økt betraktelig, og for det andre for å dekke opp for utvidelsen av antall
rettighetsgrupper som kan søke fondet om midler dersom høringsutkastets forslag blir vedtatt.

Imidlertid bør det tydeliggjores at fondet også skal tilgodese rettighetshavere til andre verk
enn lyd og bilde, for eksempel skjønnlitterære forfattere. I tråd med dette foreslår vi at fondets
navn endres til Fond for lyd, bilde og tekst.

Vi er imidlertid imot at fondet skal kunne gi støtte til andre enn rettighetshaverne. Det nevnes
som eksempel i høringsnotatet at arrangører og "management etc" skal kunne få støtte. Etter
vårt syn savner støtte til andre enn rettighetshaverne hjemmel i den bakenforliggende
begrunnelsen for denne fondsordningen, nemlig at rettighetshaverne etter søknad skal kunne
få midler som kompensasjon for lovlig kopiering av deres vernede verk og prestasjoner.

Det er korrekt at rettighetshaverne indirekte vil kunne nyte godt av at slike nye aktører vil
kunne tildeles midler fra Fondet, men arrangør og management driver strengt tatt økonomisk
næringsvirksomhet (innen kulturformidling). De har flere og andre muligheter til omsetning
og overskudd enn hva rettighetshaverne har. Dersom rettighetshaverne mener at midler fra
fondet bør gå til andre grupper, bør slik støtte tildeles etter søknad fra rettighetshaverne. Dette
vil sikre åpenhet rundt bruk av midlene og tildelingene.

Vi ber om at ordlyden i de relevante bestemmelser i den endrede forskriften tilpasses dette
syn.
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