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Høringsutkast  -  om endring av forskrift til åndsverkloven

Vi viser til  Departementets  brev  av 9. januar  2007.  Forvaltningsorganisasjonen LINO
(LINO)  har følgende merknader til utkastet.

LINO er en forening som dags dato organiserer 4.220 faglitterære forfattere, oversettere og kritikere. LINO
ivaretar medlemmenes interesser på eksklusiv basis når deres prestasjoner blir gjenbrukt i alle medier og
formater. LINOs virksomhet er tuftet på fullmakter som er overdratt fra den individuelle opphavsmann eller -
kvinne. LINO har valgt å samle sine merknader om forskriftens § 1 -  i  til 1 - 9 (om eksemplarfremstilling i
bibliotek m.m.), § 1 - 10 til 1 - 12 (om eksemplarfremstilling til bruk for funksjonshemmede) og § 4 - 15 til 4
- 20 (om nemndsbehandling av tvister m.m.).

1. Generelt
Etter LINOs syn har Departementet levert et godt forslag til forskrift, som på en naturlig
måte følger opp og drøfter de bestemmelsene som følger av endringene i åvl. fra 2005.
Departementets forslag til tillegg og endringer i forskriftbestemmelsene er nødvendige og
rimelige.

2. Ad  åvi.  §  16 og 16 a - forskriftens  §  1 - 1 til 1  -  9 om eksemplarfremstilling i
bibliotek m.m.
(a) Etter åvi. § 16 og forslaget gis det enkelte bibliotek anledning til - fra egne samlinger
- å digitalisere verk av plasshensyn, bevarings- og sikringsformål, og for å kunne yte god
brukerservice. Man gis også anledning til visning av digitale eksemplar for
enkeltpersoner fra terminaler i bibliotekets egne lokaler, "kontrollert" fjernlån via epost
men slik at lånerbiblioteket må slette eksemplaret etter bruk, og det gis ikke anledning til
å låne digitale eksemplar, bare papirutskrifter (s. 5). Alt dette uten at det skal gå ut
over opphavsmannens økonomiske interesser (s. 10). Tilgjengeliggjøring ut over dette
må reguleres i frivillig avtale eller via avtalelisens etter åvl. § 16 a. LINO er enig i
Departementets forslag.

(b) Etter forslaget til forskrift gis Nasjonalbiblioteket en særstilling på det digitale
området i forhold til biblioteksektoren for øvrig. LINO er kjent med Nasjonalbibliotekets
planer om å digitalisere sine samlinger, og da slik at man "fritt kan velge de format som
etter en faglig vurdering er de beste for å ivareta Nasjonalbibliotekets særlige
bevaringsoppdrag" (s. 12). Nasjonalbiblioteket har gode forutsetninger for å spille en slik
sentral rolle, dels for å ivareta sine primære oppgaver (bevaring, dokumentasjon), slik
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lov/forskrift hjemler, men også som tilrettelegger for distribusjon av digitaliserte
åndsverk til allmennheten, men da på grunnlag av avtaler med rettighetshaverne. Etter
LINOs syn legger Departementet her grunnlaget for framtidsrettede løsninger på et viktig
samfunnsfelt.

"Digitise once, distribute  widely"'  - slik er kortversjonen av EU-kommisjonens visjon
om det digitale bibliotek i Europa. Nasjonalbibliotekets initiativ må sees i et slikt
internasjonalt perspektiv. Det gir omfattende samfunnsøkonomiske gevinster. Poenget
er at å investere i nasjonale digitale depot har ringvirkninger og bidrar til å løse en rekke
samfunnsoppgaver. LINO og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening drøfter
disse spørsmålene i et eget notat som ble sendt statsrådene Trond Giske og Øystein
Djupedal i brev av 20. april 2006. Vi viser til dette. Her nevnes kort noen eksempler på
hvilke gevinster samfunnet kan høste om et sentralt digitalt depot er etablert:

• forenkler gjennomføringen av hjemmelen for en utvidet avtalelisens  (åvl. § 13b,
§14 og § 36) -  kostnadsbesparelser for skoleverket og akademia.

• muliggjør etablering av språkbanker  -  reduserte kostnader samt verdien av
næringsvirksomhet innen språkteknologi som en digital språkbank ville
generere.

• framstilling av litteratur til bruk for funksjonshemmede  -  betydelig reduksjon i
produksjonskostndene og økt tilbud innen dagens budsjettrammer.

• kvalitetsreformen som gjennomføres ved universitet og høgskoler skaper
forventninger om å kunne ta i bruk digitaliserte læringsressurser. Slikt
norskspråklig materiale i digital form er knapt stilt til disposisjon i dag. Faren er
at dagens studentgenerasjon søker til eller i fremmedspråklige kunnskapskilder
fordi  relevant norsk materiale ikke finnes.

• Forlagene kan hente autoritative grunnfiler  for opptrykk  av nye opplag ,  utgaver
og lignende.

• "The Long Talli2  - betegnelsen signaliserer en forretningsmodell som
dokumenterer at salg over internett av f.eks bøker er like stor for den delen av
bokstammen som knapt omsettes eller er synlig i den tradisjonelle bokhandel,
som for samlet omsetning av tilgjengelige og lettselgelige titler. En slik
revitalisering av den norske kulturarven vil kunne få svært positive språk-,
kultur- og nasjonalpolitiske konsekvenser.

c) I forslaget skriver Departementet inn bestemmelser (§1 - 8 og § 1 - 9) som gir
"motaksinstitusjon" en rett til å "fremstille eksemplar, herunder maskinlesbart
eksemplar , av åndsverk som er avleveringspliktig  og som  de ikke har i sine
samlinger , når et slikt eksemplar  ikke kan skaffes på utsalgssted eller fra utgiver,
importør eller produsent ." Mulighetene for tilgjengeliggjøring avgrenses til "i
institusjonens egne lokaler", "i lokalene til norske universitets- og høgskolebibliotek", "for
en bestemt forsker." Pliktavlevert materiale fra " egen samling " kan derimot ikke
"Institusjoner som nevnt i § 1 - 1" gjøre tilgjengelig "for enkeltpersoners
forskningsformål eller private studieformål" ved hjelp av terminaler i egne lokaler (s. 21f;
vår utheving). LINO er enig i den begrensning i fremstillingsretten vedr. pliktavlevert
materiale som her gis, i forhold til den rett som gis i "fjernlånsbestemmelsen" i § 1 - 3.

I Ot. prop. 46 (2004-2005) fastslår Departementet at "pliktavlevert materiale ikke
skal omfattes av den avtalelisenshjemmel (åvl. § 16a: vår merknad) som nå foreslås."
Man viser til forskriftsarbeidet og erfaringer med den nye hjemmelen som grunnlag for å
"vurdere om det er ytterligere anvendelsesmåter som bør muliggjøres for
pliktavleveringsformål og som vanskelig kan klareres individuelt." (s. 84) Med forslagets
§ 1 - 3 og § 1 - 8/9 avklarer Departementet, etter LINOs syn, hvordan
fribrukshjemmelen i åvl. § 16 skal praktiseres.

'  Communication from the Commision,  "i2010: Digital Libraries " [COM(2005) 465 final], 30.9.2005, s. 7
2 Som egennavn er begrepet formulert av Chris Anderson, redaktør for tidsskriftet  Wired.  Begrepet er utførlig
behandlet i Andersons bok  The Long Tail: Why the future og Business Is Selling Less of More,  2006. Trond
Andreassen beskriver "Den norske halen"  i NB 21, nr.  1/2007, s. 62-65.



3. Ad  åvi.  §  17 og 17a  -  forskriftene  § 1 - 10 til i -  12 om eksemplar-
fremstilling til bruk for funksjonshemmede
(a) Den s.k. fribruksregelen i § 17 gir syns- og lesehemmede en rett til å framstille
eksemplar til eget bruk. Det presiseres at hjemmelen skal praktiseres snevert i forhold
til målgruppene, og skal ikke omfatte andre grupper funksjonshemmede, som for
eksempel dyslektikere. LINO er enig i en slik presisering.

På den andre siden etterlyses en presisering av hvilke formater og tekniske løsninger
som bestemmelsen i § 17 de facto hjemler. I Ot.prp 46 (2004-2005) skriver
Departementet blant annet (s. 88-89):

(Ordningen )  omfatte ( r) alle former for eksemplarfremstilling .  Dette omfatter også fremstilling
av eksemplar i elektronisk lagret form, for eksempel slik det er tilpasset en bruk sammen
med programvare som gjør at verket kan leses ved bruk av leselist etc . [...] ( og) at
produsenten for å kunne anvende hjemmelen må gjøre en tilrettelegging ut over alene å
overføre fra analogt til digitalt format ,  for eksempel ved å legge inn særlige tekniske løsninger.

LINO er enig i at fremstilte eksemplar etter denne hjemmelen skal være "tilrettelagt" og
at tjenlig brukerteknologi må kunne tas i bruk. Men LINO etterlyser en oppklaring slik at
praktiseringen av ordningen kan avgrenses til den rett til eksemplarfremstilling som
følger av § 17a (se pkt. b nedenfor) hensyntatt de muligheter som tilgjengelig digital
teknologi stiller til disposisjon. En klar grenseoppgang vil også klargjøre hvilken
eksemplarfremstilling som kan utføres etter fribruksregelen, og den
eksemplarfremstilling som hjemles i § 17 a, og som utløser vederlag til
opphavsmennene.

I forskriften foreslås ingen bestemmelse som utfyller § 17. LINO ber om at
Departementet vurderer å skrive inn en særskilt § 17-bestemmelse i forskriften der man
presiserer det forhold som blir påpekt i avsnittet ovenfor.

(b) Når det gjelder bestemmelsen i forskriften om åvl. § 17 a, har ikke LINO ytterligere
kommentarer ut over avgrensningen til § 17 som etterlyses i pkt. (a) ovenfor.

4. Ad  åvi.  §  53b - forskriftens  § 4 - 15 til 4 - 20
Departementet foreslår at det opprettes en særskilt nemnd som skal behandle tvister
vedrørende bruk av verk og arbeider når effektive tekniske beskyttelsessystemer er
anvendt. "Nemnda kan fatte vedtak som pålegger rettighetshaver å gi adgang til bruk
etter aktuell avgrensningsbestemmelse" (§ 4 - 18). Poenget med denne bestemmelsen
er selvsagt at tekniske beskyttelsessystemer ikke skal kunne hindre bruksrettigheter
etter de s.k. lånereglene i åvl. kap. 2.

Etter LINOs syn kan det være tjenlig å etablere et tvisteløsningsinstitutt som
brukere kan henvende seg til dersom frivillige avtaler ikke kommer i stand "innen rimelig
tid." På den andre siden: ved frivillige avtaler, abonnementsordninger, avtaler med
avtalelisensvirkning og andre "på forespørsel-tjenester" (s. 7), - i slike tilfeller vil naturlig
nok dokumentadgang inngå i avtalevilkårene, "slik at bruker kan velge tid og sted for
tilgang til" verket, og ikke være omfattet av nemndas kompetanseområde: "I disse
tilfeller er det avtalen som avgjør hvilken bruk som kan finne sted. Saker vedrørende
andre direktekoblede tjenester kan imidlertid bringes inn for nemnda" (s. 15). LINO
deler Departementets syn om at det i nevnte tilfeller vil gjelde egne, avtalte
tvisteløsningsordninger. Derimot virker det uklart hva som menes med formuleringene
"bruker kan velge tid og sted for tilgang" og "andre direktekoblede tjenester" i sitatene
som gjengis ovenfor.

Vennlig hil en
F rval 'nin  scfrgapisasjonen LINO

Mads Liland


