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Høringsuttalelse vedrørende utkast til endring av  Forskrift  om tilskudd fra Fond
for lyd og bilde

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) har mottatt Kultur- og
kirkedepartementets høringsbrev av 12.10.2007 og vil benytte anledningen til å knytte noen
merknader til utkastet til endring av forskriften.

NFF organiserer nesten 5200 faglitterære forfattere og oversettere som enten har norsk
statsborgerskap eller bor og virker i Norge. De faglitterære skribentene mottar kollektive
vederlagsmidler vesentlig i form av kopivederlag og bibliotekvederlag. Disse
vederlagsmidlene danner grunnlaget for tildeling av stipend fra Det faglitterære fond.

NFF har ved tidligere anledninger påpekt og beklaget at faglitterære skribenter i ytterst liten
grad har vært omfattet av ordninger som tilsikter å gi en viss kompensasjon for kopiering av
åndsverk til privat bruk. Til eksempel nevner vi at av de 32,5 millionene som ble bevilget til
individuell kompensasjon for privatkopiering for året 2005, tilfløt mindre enn kr 20 000
(0,06 %) den rettighetshavergruppen NFF representerer.

Vi registrerer derfor med tilfredshet at endringsforslagene til  Forskrift  om tilskudd fra Fond
for lyd og bilde tilsikter å inkludere rettighetshavere til tekst,  foto og billedkunst ved bl.a. å
fjerne den begrensningen som tidligere lå i at formålsbestemmelsen knyttet anvendelsen av
fondets midler til videogrammer og fonogrammer.

Når Fond for lyd og bilde med dette foreslås gitt et videre oppdrag enn tidligere, finner vi
grunn til å påpeke at fondet må tilføres friske midler for å kunne ivareta de nye oppgavene
uten at dette skal gå på bekostning av de rettighetshavergrupper som tidligere har nytt godt av
fondets eksistens. Vi er enige i at departementet dessuten må foreta en vurdering av «om den
foreslåtte endring bør føre til endringer av fordelingen av midlene mellom de tre gruppene
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opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter samt endringer i styresammensetning» (s. 3
i høringsbrevet). Etter NFFs oppfatning bør opphavsmennenes stilling styrkes, og de friske
midlene må anvendes til fordel for de nye rettighetshaverne som forskriftsendringene åpner
for.

For øvrig tilslutter NFF seg de synspunkter som kommer frem i høringsuttalelsen fra Kopinor.
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