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Referansegruppe om ulovlig fildeling – forespørsel om deltakelse 

I forbindelse med den pågående revisjonen av åndsverkloven, har Kulturdepartementet 
besluttet å nedsette en referansegruppe for vurdering av problemstillinger knyttet til 
ulovlig fildeling. Gruppen skal ta stilling til mulige tiltak som kan begrense den ulovlige 
fildelingen og samtidig stimulere til økt bruk av lovlige tjenester, jf. vedlagte mandat. 
 
Gruppen er forsøkt sammensatt slik at representanter for ulike berørte interesser – og 
med ulik tilnærming til problemstillingene – kan vurdere aktuelle spørsmål bredt og 
effektivt. Gruppen vil bli ledet av statssekretær Roger Solheim i Kulturdepartementet, 
og det er ønskelig at gruppen ellers settes sammen med ett medlem fra hver av de 
følgende organisasjoner mv:  
 

• Den norske Forleggerforening  
• Forbrukerrådet 
• Gramo (representerer både utøvere og produsenter på musikkfeltet)  
• IKT-Norge  
• NextGenTel og Telenor (representeres av felles medlem) 
• TONO 

 
I tillegg vil Kulturdepartementet oppnevne ett medlem som har særlig fokus på 
personvern og ett medlem fra ”nye innholdsleverandører”. Totalt vil gruppen bestå av ni 
medlemmer, lederen inkludert. 
 
Vi ber om at ovennevnte organisasjoner mv. foreslår to kandidater hver, en av hvert 
kjønn og i prioritert rekkefølge – det må legges vekt på at de som foreslås har juridisk 



eller annen faglig innsikt på området. NextGenTel og Telenor bes om i fellesskap å 
foreslå to kandidater som nevnt, hvor kandidaten som blir medlem i gruppen vil 
representere begge selskap, dvs. de store internett-tilbyderne.  
 
Vi gjør oppmerksom på at det av hensyn til kjønnsbalansen i gruppen kan bli nødvendig 
å fravike prioriteringene.  
 
Vi ber om forslag i tråd med ovenstående snarest, og senest innen 17. februar 2010.  
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Bengt O. Hermansen e.f. 
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