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

Vi viser til departementets brev av 12.10.2007.

MFO er enig i at det er behov for en gjennomgang og revidering av forskriften.

Vi konstater at endringsforslaget dreier fondets formål vekk fra vederlagsprinsippet og mer over i
retning av et kulturfond. Sett i lys av etableringen av ordningen med individuell kompensasjon
for privatkopiering, slutter MFO seg til en slik omlegging. Vi viser også til vårt høringssvar av
25.6.2003 i forbindelse med endringer i Åndsverkloven.

I den grad målgruppene overlapper hverandre, får Fond for lyd og bilde etter denne endringen i
en viss forstand komplementære funksjoner med Fond for utøvende kunstnere. MFO ser ingen
problemer med dette.

MFO er i prinsippet også enig i at rettighetshavere til tekst, billedkunst og foto inkluderes i
fondet på linje med andre rettighetshavere, slik det følger av forslagene til endring av både § 1 og
§ 3. Det er imidlertid en absolutt forutsetning for en reell utvidelse av fondets virkeområde at de
årlige bevilgningene økes i samme grad som behovet dermed økes.

Vi forutsetter også at eventuelle forslag til vedtektsendringer som følge av dette blir sendt på
høring til berørte organisasjoner.

Vi har ingen merknader til de øvrige endringsforslagene, men vil imidlertid nok en gang påpeke
at de samlede årlige bevilgningene til fondet til individuelt privatkopieringsvederlag er betydelig
lavere enn hva som kan anses som rimelig kompensasjon for privatkopiering i det omfanget som
nå er kjent. Vi forutsetter derfor at bevilgningene både til Fond for lyd og bilde og til
privatkopieringsvederlaget blir økt vesentlig allerede i neste budsjettår.
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