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Høringsuttalelse  -  forskrift til Åndsverkloven

Nasjonalt ansvar for tilrettelagte versjoner av utgitte  lærebøker  i grunnopplæringen
Kompetansesentrene Huseby og Tambartun har det nasjonale ansvaret for utvikling, produksjon
og formidling av punktskriftbøker, elektroniske punktskiftbøker (e-bøker for blinde), og lydbøker til
blinde og svaksynte i grunnopplæringen. Videre har Huseby kompetansesenter tilsvarende ansvar
for lydbokutgaver av lærebøker til lesehemmede og bevegelseshemmede i hele
grunnopplæringen. Bredtvet kompetansesenter har ansvar for blant annet pedagogisk rådgivning
til skoler i forhold til læremidler for lesehemmede elever. Vi har med bakgrunn i oppdraget, og vårt
samarbeid på fagfeltet, utarbeidet en kommentar til "Høringsutkast om endring av forskrift til
åndsverkloven".

Digitale eksemplar og tilgang til kunstverk og fotografisk verk
Vi registrerer med tilfredshet at § 1-10, første ledd nå åpner for eksemplarfremstilling også av
digitale eksemplar til våre brukergrupper. Det er også positivt at  "i tillegg til teksten kan
offentliggjort kunstverk og fotografisk verk gjengis på opptaket. "

denne sammenheng må det imidlertid påpekes at eksisterende lydbokavtale ikke sier noe om
hvordan bruk av kunstverk og fotografisk verk skal vederlagsberegnes.

Vurdering av gebyrsetting ift. Ot.pr. nr. 46
12.2, 2. avsnitt vises det til Ot.prp. nr. 46 (2004-2005) s. 36-37:  "Eksemplarfremstillingen etter
reglene må ikke ha som formål å gå med økonomisk overskudd. Det vil være tillatt med en
eksemplarfremstilling til selvkost eller mot symbolsk betaling"

Til § 1-10 viset det til samme Ot.prp. i  Tredje ledd: "... vil kravet om  at  bruken skal være
vederlagsfri for den funksjonshemmede,  jf. Første ledd, innebære at produksjonskostnadene ikke
kan dekkes inn hos brukergruppe"

Spesielt i forhold til brukere i videregående opplæring vil det være interessant å få avklart om vår
praksis med gebyrsetting av utlån av lydbøker,  kommer i konflikt med forslaget til ny åndsverklov.
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Klausulert utlån og retur med destruksjon av utlånt eksemplar
Til slutt vil vi gjerne få kommentere at dagens praksis med klausulert utlån samt retur og
destruksjon av utlånte eksemplar fungerer tilfredsstillende. Det bør ikke komme tilleggskrav om
tekniske sperrer eller andre innretninger som kompliserer produksjon og bruk av lydbøker.

Med hilsen

Knut Ramberg
senterleder
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