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Tendensen til ‘total buy-outs’, opphavsmannens krav på rimelig vederlag, 

avtalelisenser og konkurranserett 
Av førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen1 

1 Innledning 
La meg først fortelle hvordan jeg har forstått emnet som jeg er bedt om å introdusere: Med en ‘total 

buy-out’ forstår jeg det at en virksomhet som kommersialiserer åndsverk – for eksempel et forlag eller 

en produsent av TV-drama – i sin avtale med opphavsmennene og kunstnerne som skal medvirke, får 

overført (tilnærmet) alle rettigheter til de åndsverk som skal kommersialiseres, også eksklusive 

rettigheter til utnyttelsesmåter som virksomheten ikke har umiddelbare planer om å benytte. 

Vederlaget for dette kan avtalen fastsette som en engangssum, men den kan også hjemle utbetaling 

av vederlag over tid, hvor vederlagets størrelse avhenger av den kommende brukens omfang (som en 

royalty). Poenget er at vederlagssatsene blir noenlunde fast bestemt allerede ved avtalens inngåelse. 

Rettighetshaverne kan ikke forhandle seg til høyere satser ved å nekte å gi samtykke til ny bruk, for 

slikt samtykke gir de allerede ved avtalen. For erververen gir dette forutsigbarhet. Han vet hva verket 

«koster». Og om publikums brukervaner eller andre forutsetninger for utnyttelsen skulle endre seg – 

publikum vil strømme verket fra nettet fremfor å se det på lineært TV – kan han være sikker på ikke å 

komme i en situasjon hvor han har betalt for rettigheter som ikke lenger er noe verdt, og samtidig 

måtte betale på nytt for en ny utnyttelsesmåte. Det gjør det lettere å ta den økonomiske risiko som 

kommersialisering av åndsverk innebærer. På den annen side innebærer en slik ‘total buy-out’ at 

opphavsmennene mister den rett som åndsverkloven legger opp til skal være grunnlaget for deres 

levebrød: Retten til å si nei til en ny utnyttelse, og muligheten for å forhandle seg til et vederlag 

grunnlag av sin forbudsrett.  

Det ligger i min oppgitte tittel at det skal være en tendens til at flere ‘total buy-outs’ avtales i våre 

dager. Jeg har ikke gjennomført noen empirisk undersøkelse av om dette faktisk stemmer. Men i det 

følgende skal jeg gi noen eksempler på hvordan det i det siste har vært diskutert, om ikke ‘total buy-

outs’ så i hvert fall hvorvidt produsentene av audiovisuelle produksjoner som TV-serier ikke allerede 

ved engasjeringen av de involverte skapende og utøvende kunstnere bør få kontroll over rettighetene 

til tilgjengeliggjøring av verkene i støtte omfang enn kunstnerne opplever at produsentene tradisjonelt 

har hatt. Herunder skal jeg si litt om hvordan konflikten, slik den fremstår for en utenforstående, arter 

seg mellom på den ene siden dem som mener omfattende overdragelser er nødvendige for å sikre et 

levende norsk produksjonsmiljø, og på den annen side dem som vil holde fast ved at ny bruk må 

klareres når den blir aktuell, gjerne med de forvaltningsorganisasjoner som opphavsmenn og utøvende 

kunstnere blir representert av, og ikke ved individuelle avtaler. I denne konflikten trekkes også 

avtalelisensene inn, i tillegg til konkurranseretten. Dette skal jeg si litt om mot slutten av innlegget.  

2 En visitt til svunne tider 
For å få denne problemstillingen i det rette perspektiv bør en være klar over at omfattende 

overdragelser fra opphavsmenn ikke er noen ny oppfinnelse. Det har vært prøvd før.  Et gammelt – og 

en gang svært kjent – eksempel handler om den norske komponist Christian Sinding (1856-1941) og 

hans verk Frühlingsrauschen.  Sinding komponerte dette klaverstykket i 1896 og solgte den til det tyske 

musikkforlaget Peters for 200 tyske mark. Det var den gang ca. 180 norske kroner. I dagens penger ville 

det visst være ca. 13.000 kroner. Det er jo litt penger, og det virket ikke så urimelig da han solgte det. 

For måten man utnyttet musikkverk kommersielt på på den tiden, var ved å selge noter.  
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Men 25 år etter kom radioen. Og dette verket var i mellomkrigstiden kanskje verdens mest spilte 

klaverstykke.  Folk som hørte på radio på den tiden, har fortalt meg at det ikke gikk en dag uten at du 

hørte den. Da blir jo 13.000 kroner i engangshonorar ganske snaut. Nå skal det sies at Peters faktisk 

utbetalte Sinding noen tilleggshonorarer etter hvert som inntektene strømmet inn, men etter det jeg 

forstår, var dette ikke noe de var forpliktet til etter sin kontrakt med Sinding.2  

Radioens utbredelse på 20-tallet var også en viktig årsak til at den norske 

rettighetshaverorganisasjonen TONO ble stiftet i 1928. Den har etablert en fast ordning om at av 

vederlaget for kringkastingsfremføringer skal komponisten ha krav på 2/3 – og forlaget 1/3. Det er mitt 

inntrykk at dette har musikkforlagene i Norge akseptert, og at ingen har forsøkt å oppnå en annen 

fordeling ved å påberope seg avtaler hvor  komponisten har overdratt alle rettigheter til forlaget. Skulle 

noen gjøre det, er det vel en stor fare for at en slik avtale ville blitt satt til side etter avtaleloven § 36. 

Et uttrykk for dette har dansk Højesteret gitt, i den kjente sak fra 2002 om et verk som i ettertid er blitt 

enda mer kjent og spilt enn Frühlingsrauschen, nemlig Tango Jalousie av Sindings samtidige danske 

kollega Jacob Gade (NIR 2003 s. 67 flg, UfR 2002 s. 1224H).  

Det heter i denne dommen, som gjaldt en tvist om vederlag mellom musikkforlaget og Gades arvinger:  

«Under hensyn til, at ophavsrettigheder strækker sig over mange år, og at et værk efter en 

række år vil kunne blive udnyttet på en måde eller i en udstrækning, som man ikke kunne regne 

med ved forlagsaftalens indgåelse, finder Højesteret, at fravigelser af sædvanlige 

fordelingsnøgler eller af nøgler, som er aftalt mellem de relevante organisationer, vil kunne 

tilsidesættes i medfør af aftalelovens § 36, med mindre de er rimeligt begrunnede og kendelige 

for parterne i det enkelte tilfælde» (NIR 2003 s. 76). 

Hva illustrerer så disse gamle musikksakene? For det første at omfattende overdragelser ikke er noe 

nytt fenomen. For det andre at nye utnyttelsesformer, typisk muliggjort ved den teknologiske utvikling, 

fort skaper ubalanse i eksisterende avtaleforhold. Og for det tredje at kollektive 

forvaltningsorganisasjoner kan spille en viktig rolle i å ivareta opphavsmennenes interesse. Men det 

følger ikke automatisk av dette at de omfattende overdragelser som enkelte produsenter nå ønsker 

seg, er urimelige. Det er betydelige forskjeller mellom dem og deres situasjon og Peters musikkforlag i 

begynnelsen av forrige århundre. De gjennomføre større investeringer i en moderne TV-produksjon 

enn Peters gjorde ved å trykke opp noter. Og notesalget Peters hadde beregnet inntekter på, gikk vel 

ikke nedenom ved at Frühlingsrauschen også ble spilt mye på radio. Så radioinntektene ble en 

tilleggsbonus det ikke er rimelig at forlaget skulle få hele kaken av. Men i vår tid kan det være en risiko 

for at de nye utnyttelsesformer helt fortrenger de gamle, slik at en rett til bare å utnytte den gamle 

rettighet skaper risiko for at selskapene ikke vil kunne tjene inn sine investeringer.  

3 Samspillet mellom kollektiv og individuell klarering på andre områder – og 

endringene for de audiovisuelle produksjoner 
På musikkområdet har vi altså i lang tid hatt et samspill mellom individuelle avtaler (forlagsavtalen, 

platekontrakten) og kollektive vederlagsordninger sikret av forvaltningsorganisasjonene (TONO og 

Gramo). Med tiden er slikt samspill kommet også på andre felt.  

Skjønnlitterære og faglitterære forfattere inngår individuelle avtaler med sine forlag om trykking og 

spredning, og nå også ofte visse former for digital tilgjengeliggjøring, av bøkene de skriver. Avtalene 

er gjerne basert på Normalkontrakten fremforhandlet mellom Forleggerforeningen og Den norske 

Forfatterforening eller Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. I tillegg har vi kollektive 
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vederlagsordninger som bibliotekvederlaget etter lov 29. mai 1987 og de avtalelisenser som 

håndteres av Kopinor om bruk av verk i undervisning og internt i virksomheter (åndsverkloven §§ 13b 

og 14).  

Også når det gjelder audiovisuelle produksjoner, for eksempel TV-drama, har det vært et samspill 

mellom individuell og kollektiv håndtering av de rettigheter som oppstår av innsatsen til 

manusforfattere, regissører, skuespillere, kamerafolk osv.  Kulturarbeiderne har gjerne en individuell 

avtale med produksjonsselskapet, ofte basert på en normalkontrakt fremforhandlet mellom 

produsentforeningen Virke og fagforeninger som Norsk Skuespillerforbund, Norsk Filmforbund eller 

Norske Dramatikeres Forbund. Avtalene har gjerne vært basert på en modell hvor produsenten 

betaler ulike royaltysatser for ulike «visningsperioder» (for eksempel de første 7 år fra 

førstegangsvisningen på TV, og perioden etter dette).3 For annen bruk enn tradisjonell kringkasting 

(for eksempel for ulike strømmetjenester) har man gjerne fastsatt en egen royaltysats, men gjerne 

slik at den først begynner å løpe etter at egenfinansieringen ved produksjonen er tjent inn.4 I tillegg 

har det vært inntekter å få fra visse avtalelisenser,5 den viktigste har nok vært avtalelisensen for 

såkalt videresending etter åndsverkloven § 34. I annet ledd står det her, i tråd med EUs satellitt- og 

kabeldirektiv, at «videresending» som omtalt i bestemmelsen må klareres gjennom en 

forvaltningsorganisasjon. Kabelselskapene som sender kringkastingsforetakenes programmer til 

abonnenter gjennom sine nettverk, har tradisjonelt betalt betydelige summer til 

rettighetshaverorganisasjonen Norwaco under denne ordningen. Norwaco fikk i 2016 inn 250 

millioner kroner for videresending etter åndsverkloven § 34.6  

Men det er nye tider. Publikum, og særlig det yngre publikum, ser langt mindre på TV enn før. Det 

har dramatiske konsekvenser for kringkastingsforetakenes økonomi. Reklameinntektene faller, og 

det gjør også betalingsvilligheten til distributørene som betaler for å få sende programmene i sine 

kabelnett.7  Det blir mindre penger for kringkastingsforetak, produsenter og kulturarbeidere å 

forhandle om. Det gjør forhandlingsklimaet tøffere.    

Og vi har fått en ny rettslig situasjon etter Høyesteretts dom i den såkalte «Get-saken» 16. mars i 

fjor, en dom som er på linje med avgjørelser fra EU-domstolen og nederlandsk høyesterett.8 

Dommen, avsagt etter et søksmål fra kabelselskapet Get mot Norwaco, slår nemlig fast at en stor del 

av den «TV-distribusjon» som kabelselskaper flest driver i dag, hvor de får programmene overført i 

en «lukket linje» fra kringkastingsselskapene, ikke er videresending etter åndsverkloven § 34. Det 

betyr at kollektiv klarering for slik distribusjon ikke er obligatorisk. Man kan klarere kollektivt hvis de 

involverte ønsker, men man må ikke. Og produsent- og kringkastingssiden ønsker det ikke. Enkelte på 

                                                           
3 Se for eksempel tariffavtalen mellom Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Skuespillerforbund punkt 7. 
Avtalen er tilgjengelig på nettsidene til Norsk Skuespillerforbund, 
http://www.skuespillerforbund.no/images/avtaler/2015_10_12_Tariffavtale_om_dramatiserte_TV-
produksjoner_mellom_Virke_og_Norsk_Skuespillerforbund.pdf (siden besøkt 30.10.2017) 
4 Se for eksempel ovennevnte kontrakt mellom Virke og Norsk Skuespillerforbund artikkel 8.4. 
5 Åndsverkloven §§ 32, 34, § 36 annet ledd 
6 Norwacos årsmelding for 2016, tilgjengelig på 
http://www.norwaco.no/assets/cms/downloads/Aarsmeldinger/Aarsmelding-2016.pdf (besøkt 30.10.2017).  
7 Se for eksempel Bergens tidende, 3. mai 2016, http://www.bt.no/nyheter/okonomi/TV-2-skal-kutte-350-
millioner-kroner-3589987.html. Se også EU-kommisjonens pressemelding «Digital Single Market – Commission 
updates EU Audiovisual Rules and presents targeted approach to online platforms», 25. Mai 2016, 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1895_en.htm. (Begge sider besøkt 31.10.2017).  
8 Se ECLI: NL: HR2014: 735 og C-324/14 SBS Belgium. Dommene, og øvrige kilder om begrepet «videresending» 
i opphavsretten, har jeg behandlet mer utførlig i artikkelen «Klarering av rettigheter til audiovisuelle 
produksjoner» (upublisert manuskript).  

http://www.skuespillerforbund.no/images/avtaler/2015_10_12_Tariffavtale_om_dramatiserte_TV-produksjoner_mellom_Virke_og_Norsk_Skuespillerforbund.pdf
http://www.skuespillerforbund.no/images/avtaler/2015_10_12_Tariffavtale_om_dramatiserte_TV-produksjoner_mellom_Virke_og_Norsk_Skuespillerforbund.pdf
http://www.norwaco.no/assets/cms/downloads/Aarsmeldinger/Aarsmelding-2016.pdf
http://www.bt.no/nyheter/okonomi/TV-2-skal-kutte-350-millioner-kroner-3589987.html
http://www.bt.no/nyheter/okonomi/TV-2-skal-kutte-350-millioner-kroner-3589987.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1895_en.htm
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kulturarbeidernes side har derimot forsøkt å trekke slik TV-distribusjon inn i den kollektive 

forvaltning igjen.  

Norsk skuespillerforbund har for eksempel satt opp en avtale om TV Drama med 

Hovedorganisasjonen Virke.9 Avtalen omfatter ikke statskanalen NRK. Etter hovedregelen i punkt 7.1 

erverver produsenten en eksklusiv, ubegrenset og evigvarende rett til eksemplarfremstilling og 

tilgjengeliggjøring av hele produksjonen. Men så heter det i punkt 7.4 – «Rettigheter som ikke 

overdras»:  

«NSF forvalter nedenstående rettigheter for sine medlemmer. Disse rettigheter overdras ikke 
til produsent gjennom denne avtale:  

a) Rettigheter i produksjonen som omfattes av anvendelsesområdet til åndsverklovens 
spesifikke avtalelisensbestemmelser, og 

b) Rettigheter til tredjepartsdistribusjon (eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring) av 
produksjonen, herunder lineært, tidsforskjøvet og ikke-lineært. Med «tredjepart» menes 
annen aktør enn kringkaster (produksjonsselskapets kunde) som videresender eller på 
annen måte tilbyr audiovisuelt innhold fra flere kringkastere (for eks. tv-kanalpakker).  
…. 
 
Partene beholder retten til å kreve eventuelle vederlag for de rettighetene som er 
definert i ovenstående paragraf pkt. (a) – (b). Det samme gjelder i utlandet, forutsatt at 
det der foreligger lovbestemmelser om tvangslisens, forvaltningsordninger basert på 
lovbestemmelser om avtalelisens eller andre tilsvarende kollektive forvaltningsordninger 
uten spesifikk lovhjemmel».  

Etter det jeg har forstått, skjer det meste av dagens «kringkasting» gjennom kanalpakker tilbudt av 

selskaper som RiksTV og Get. Det betyr at en produsent ikke kan klarere for slik bruk, kanskje den 

viktigste bruken, i sine individuelle avtaler med de skuespillere som skal delta i produksjonen. Den 

må klareres med Skuespillerforbundet eller en organisasjon forbundet gir myndighet til å stå for slik 

klarering. Hvem som skal sørge for denne klareringen med forbundet, om det er produsent, 

kringkastingsforetak eller distributør, må det i utgangspunktet være opp til disse å avtale seg 

imellom. Men blir det ikke klarert, vil distributøren bli ansvarlig for opphavsrettsbrudd.    

Skuespillerforbundets avtale med statskanalen NRK på dette punkt er mer uklar. Det heter i § 14 at 

Skuespilleren ikke overdrar til NRK rettigheter eller retten til vederlag knyttet til åndsverklovens 

spesifikke avtalelisensbestemmelser eller «tredjeparts eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring av 

produksjonene for allmennheten». Men dette skal ikke begrense NRKs rett etter kontraktens § 9, en 

«eksklusiv, stedsuavhengig, ubegrenset og evigvarende rett til eksemplarfremstilling og 

tilgjengeliggjøring av hele eller deler av produksjonen for allmennheten på enhver kjent og ukjent 

teknisk plattform og uavhengig av distribusjonsmåte.»10 Om formidling av TV-sendinger gjennom 

kanalpakker reguleres av § 9 eller § 14 i avtalen, virker ikke opplagt.  

Overfor Norske Dramatikeres Forbund har NRK i en midlertidig rammeavtale11 fått gjennomslag for 

følgende formulering i punkt 5:  

                                                           
9 Kontrakten er tilgjengelig på nettsidene til Norsk Skuespillerforbund, se 
http://www.skuespillerforbund.no/images/avtaler/2015_10_12_Tariffavtale_om_dramatiserte_TV-
produksjoner_mellom_Virke_og_Norsk_Skuespillerforbund.pdf (besøkt 31.10.2017).  
10 http://www.skuespillerforbund.no/avtaler-tariffer/nrk-avtalen/ (besøkt 31.10.2017).  
11 http://dramatiker.no/wp-content/uploads/2012/09/NRK-Midlertidig-rammeavtale-2017-2020.pdf (besøkt 
31.10.2017).  

http://www.skuespillerforbund.no/images/avtaler/2015_10_12_Tariffavtale_om_dramatiserte_TV-produksjoner_mellom_Virke_og_Norsk_Skuespillerforbund.pdf
http://www.skuespillerforbund.no/images/avtaler/2015_10_12_Tariffavtale_om_dramatiserte_TV-produksjoner_mellom_Virke_og_Norsk_Skuespillerforbund.pdf
http://www.skuespillerforbund.no/avtaler-tariffer/nrk-avtalen/
http://dramatiker.no/wp-content/uploads/2012/09/NRK-Midlertidig-rammeavtale-2017-2020.pdf
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«NRK har mot betaling av vederlag regulert i Normalkontrakten en eksklusiv, stedsuavhengig, 
ubegrenset og evigvarende rett til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av hele eller 
deler av den Audiovisuelle Produksjonen for allmennheten på NRKs vegne og tredjemanns 
plattformer, der NRK har redaksjonell kontroll over eget innhold, uavhengig av 
distribusjonsmåte» (min kursivering).  

I punkt 1 siste ledd står det at avtalen «innebærer at NRK forhåndsbetaler for betydelig mer 

omfattende rettigheter enn tidligere. Til gjengjeld er partene enige om at både arbeids- og 

rettighetsvederlaget skal økes vesentlig i forhold til tidligere rammeavtaler.» Slik jeg tolker 

bestemmelsen, klarerer den for distributørenes kabelsendinger, også i kanalpakker.  

Norsk Filmforbund, som organiserer filmarbeidere som kamerafolk, klippere, lydteknikere mv.  

krevde i utgangspunktet samme opplegg som skuespillerne med kollektiv klarering. Filmforbundet 

har opprettet en egen forvaltningsorganisasjon F©R, og medlemmene i Forbundet har, etter det jeg 

har forstått, gitt denne rettighetshaverorganisasjonen eksklusiv rett til å forvalte medlemmenes 

opphavsrettigheter, med den konsekvens at dette er noe de enkelte medlemmene ikke kan gi fra seg 

i forhandlinger med det enkelte produksjonsselskap. Forhandlingene med Virke i høst førte imidlertid 

til et forlik som åpner for mer individuelle klarering enn skuespillernes avtale, og hvor noen TV-

selskaper er gitt en særlig posisjon:12 

«For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R, kan 
produksjonsselskapet ikke erverve;  

(i) Rettigheter i produksjonen som omfattes av anvendelsesområdet til åndsverklovens 
spesifikke avtalelisensbestemmelser.  

(ii) Rettigheter til tredjeparts tv-distribusjon (eksemplarfremstilling og 
tilgjengeliggjøring) av produksjonen, herunder lineært, tidsforskjøvet og ikke-lineært. 
For ordens skyld understrekes at dette er begrenset til slik utnyttelse som er dekket 
av Norwacos gjeldende Fellesavtale og K-avtale [avtaler mellom Norwaco og 
distributørene]. Ved opphør av Fellesavtalen og/eller K-avtalen, gis 
Virke/produksjonsselskapene førsterett til å overta rettighetene som forvaltes av 
Norwaco på Norsk Filmforbunds/F©Rs vegne på områdene for disse avtalene, mot 
kompensasjon til Norsk Filmforbund/F©r på samme nivå som utbetaling fra 
Norwaco.  

(iii) …. 
(iv) Rettigheter til utnyttelse av produksjoner for TV2, MTG og Discovery 

(«Mediehusene» som er omfattet av gjeldende avtaler med Norsk Filmforbund/F©R 
av 18.04.2016 («Mediehusavtale»)….Videre presiseres at herværende Avtale om 
rettigheter gjelder mellom partene der produksjonen ikke er «bestilt» av 
mediehusene.» 

Hvilke ordninger om klarering man kommer frem til, beror i utgangspunktet på forhandlingsstyrken 

og forhandlingsstrategien til de ulike partene. At det er forskjeller mellom avtalene som de ulike 

forbundene har inngått, illustrerer dette. De illustrerer også at forhandlingene er tøffe, og det er 

vanskelig å komme til enighet. For en utenforstående virker det som forholdet mellom opphavsmenn 

og utøvende kunstnere på den ene siden og distributører, kringkastingsforetak og produsenter på 

den annen side er blitt nokså betent. Og heller ikke mellom forbundene til opphavsmennene og de 

                                                           
12 
https://filmforbundet.no/Portals/0/Dokumenter/Overenskomster/Opphavsrettsavtaler/Vedlegg%202%20og%
203%20Rettighetsavtale%2029_10_16.pdf (besøkt 31.10.2017).  

https://filmforbundet.no/Portals/0/Dokumenter/Overenskomster/Opphavsrettsavtaler/Vedlegg%202%20og%203%20Rettighetsavtale%2029_10_16.pdf
https://filmforbundet.no/Portals/0/Dokumenter/Overenskomster/Opphavsrettsavtaler/Vedlegg%202%20og%203%20Rettighetsavtale%2029_10_16.pdf
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utøvende kunstnere er det fryd og gammen, flere skulle nok gjerne sett at man hadde holdt en mer 

samlet falanks.  

I de utspill som partene har kommet med og fortsatt kommer med i tilknytning til forhandlingene, er 

det betydelige innslag av rettslig argumentasjon. Det skal jeg si mer om i det følgende.  

4 Konkurranserettslige spørsmål  

Fra kringkastings- og distributørsiden blir det nå hevdet at forsøk på å presse frem slik kollektiv 

forvaltning jeg har beskrevet ovenfor, vil innebære et kartell, et ulovlig prissamarbeid etter 

konkurranseloven § 10, som tilsvarer EU-traktaten artikkel 101 og EØS-avtalen artikkel 53. Det er 

uavklart om det er hold i dette. Jeg har ikke plass til å gå i detaljene her, men skal nevne noen viktige 

punkter.13 

Avtaler mellom forvaltningsorganisasjoner om angivelig områdedeling osv. er i flere tilfeller blitt 

angrepet konkurranserettslig.14 Men det finnes meg bekjent ikke særlig presedens om tilfeller der 

individer som medlemmene i skuespillerforbundet blir enige om at de i sine individuelle avtaler med 

sine oppdragsgivere eller midlertidige arbeidsgivere produsentene ikke skal gi dem de rettigheter 

som produsentene trenger for å la kabeldistributørene distribuere sendingene, og på det vis få 

distributørene til å forhandle om dette med en forvaltningsorganisasjon. Det første spørsmål da er jo 

om medlemmene av skuespillerforbundet kan anses som «foretak», eller om de kan komme inn 

under det såkalte «Albany-unntaket» i EU-retten som innebærer at avtaler om arbeids- og 

ansettelsesvilkår ikke rammes av artikkel 101. Deretter er det et spørsmål om et press fra foreningen 

på medlemmene om å overdra sine rettigheter til forvaltningsorganisasjonen kan være forenlig med 

bestemmelser i det såkalte CRM-direktivet om at et medlem fritt skal kunne trekke visse typer av 

verk ut fra den kollektive forvaltning.  

Endelig er det et spørsmål om det at det i utgangspunktet er de svake parter som går sammen for å 

styrke sin forhandlingsmakt, kan gjøre avtalene rettmessige. I en gammel avgjørelse i C-123/73 BRT, 

som gjaldt spørsmålet om en forvaltningsorganisasjon misbrukte en dominerende stilling ved å sette 

som vilkår for å forvalte rettigheter for opphavsmenn at de overdro alle sine opphavsrettigheter i 

hele verden til organisasjonen, uten å skille mellom ulike typer av rettigheter, uttalte EU-domstolen 

at en måtte ta hensyn til at en forvaltningsorganisasjon har som formål å  «protect the rights and 

interests of its individual members against, in particular, major exploiters and distributers of musical 

material, such as radio broadcasting bodies and record manufacturers» (avsnitt 9, mine uthevinger), 

og at «it must enjoy a position based on the assignment in its favour, by the associated authors, of 

their rights to the extent required for the association to carry out its activity on the necessary scale» 

(avsnitt 10). Men om dette er tilstrekkelig til å gjøre konkurranseretten irrelevant for de konflikter 

den audiovisuelle sektor nå opplever i Norge, er vel tvilsomt. Jeg tror nok i hvert fall man kan si at 

dersom man ad avtalevei skulle etablere en ordning som dagens Norwaco-ordning for 

kabeldistribusjon, hvor produsentene også er med i organisasjonen som forhandler om et vederlag 

fra distributørene på kollektiv bases, kan man få konkurranserettslige problemer. Det kan også være 

problematisk dersom de originære rettighetshaverne helt avslår å forhandle med produsenter og 

                                                           
13 Også dette er behandlet mer utførlig i min artikkel «Klarering av rettigheter til audiovisuelle produksjoner» 
(upublisert manuskript). 
14 Særlig kjent er CISAC-sakene, saker T-392/08, T-398/08, T-401/08, T-410/08, T-411/08, T-413/08, T-414/08, 
T-415/08, T-416/08, T-417/08, T-418/08, T-419/08, T-420/08, T-421/08, T-422/08, T-425/08, T-428/08, T-
432/08, T-433/08, T-434/08, T-442/08 og T-451/08, som dog endte med at Kommisjonens konklusjoner om 
konkurranseskadelig samordnet opptreden på viktige punkter ble satt til side. Se også C-395/87 Tournier. 
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kringkastingsforetak om klarering, men krever at det skal klareres av det siste ledd i kjeden, 

distributørene.  

5 Avtalelisensens rolle 
Nå er hovedtemaet for årets opphavsrettssymposium avtalelisens. Spiller avtalelisens noen rolle i de 

prosesser som nå pågår i den audiovisuelle sektor i Norge? Ja. Vi så jo i avtalene som 

Skuespillerforbundet, Dramatikerforbundet og Filmforbundet har forhandlet frem, at dersom en 

utnyttelse kan dekkes av en avtalelisensordning, løftes den ut av det som blir klarert med den 

individuelle avtalen. Og det synes som et klart ønske fra kulturarbeidernes side i den pågående 

konflikten å utvide eksisterende avtalelisensordninger, som et middel til å få mer kollektiv klarering. 

Men da blir spørsmålet om avtalelisenser passer for den bruk man her ser for seg.  

Hittil har man pekt på den generelle avtalelisens, som hos oss er lovfestet i åndsverkloven § 36 annet 

ledd. I forslaget til ny åndsverklov var det tatt inn et forslag til ny avtalelisens for det audiovisuelle 

området som kunne tenkes anvendelig (§ 57). Etter mitt skjønn er det imidlertid tvilsomt om disse 

bestemmelsene vil kunne brukes til å få igjennom slik kollektiv klarering som det her er ønske om. 

Det er flere grunner til det, men en viktig grunn er at det er presisert at disse avtalelisensene bare 

skal kunne benyttes der individuell klarering er «umulig eller upraktisk», typisk fordi det ikke er mulig 

å finne frem til alle aktuelle rettighetshavere.15 Hvis det er snakk om å klarere gamle produksjoner for 

en bruk som ikke var aktuell da produksjonen var laget, for eksempel å strømme filmer som ble laget 

på 60-tallet, er jeg enig at individuell klarering kan være upraktisk, og avtalelisens vil være på sin 

plass. Men i forhold til det som er stridstemaet i kontroversen som pågår nå, det vil si nye 

produksjoner, må det vel kunne hevdes at det er mulig for produsenten å klarere alle rettigheter til 

de bruksmåter som er aktuelle i dag.16 For meg vil det å trekke inn avtalelisensen i debatten om det 

bør være kollektiv klarering for bruk på dette område, tilsløre snarere enn oppklare debatten.  

 

6 Forslaget til ny åndsverklov 
Konflikten har også satt sine klare preg på arbeidet med ny åndsverklov. Departementet foreslo i en 

ny § 71 å lovfeste visse prinsipper for når opphavsrettigheter, og i tilfelle hvilke, ville gå over fra 

arbeidstaker til arbeidsgiver i oppdragsforhold. Det ble også foreslått å gi regler for oppdragsforhold. 

Fra departementet ble det hevdet at dette bare var en kodifisering av gjeldende rett. Men forslaget 

ble sett på som en støtte til produsentsiden og deres syn om at oppdragsgiver og arbeidstaker må få 

overdratt vidtfavnende rettigheter i kraft av sine individuelle avtaler med 

arbeidstakerne/oppdragstakerne, og et angrep på muligheten til kollektiv klarering. Forslaget utløste 

sterke reaksjoner, og avisene ble preget av overskrifter som «Kulturminister Helleland vil beskytte 

næringsinteresser, ikke kunst»17, «Ny åndsverklov – kunsten sponser bedriften»18 og «Den sterkestes 

rett - § 71 må fjernes».19  

Stortinget har nå utsatt behandlingen av hele loven, og bråket jeg nå har skildret, var en viktig årsak 

til det. Det er kanskje klokt å ikke lovfeste noen prinsipper for overgang av rettigheter i arbeids- eller 

                                                           
15 Prop. 69 L (2014-2015) s. 19 og 60, Prop. 104 L (2016-2017) avsnitt 5.25.6.2.  
16 Det uttrykker også departementet i Prop 104 L (2016-2017) avsnitt 5.25.6.2.  
17 Stavanger Aftenblad, 12. mai 2017, https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/mmEw4/Kulturminister-
Helleland-vil-beskytte-naringsinteresser_-ikke-kunst  
18 GD, 11. mai 2017, https://www.gd.no/debatt/leserinnlegg/kultur/ny-andsverklov-kunsten-sponser-
bedriften/o/5-18-448464.  
19 Klassekampen, 6. mai 2017.  

https://www.gd.no/debatt/leserinnlegg/kultur/ny-andsverklov-kunsten-sponser-bedriften/o/5-18-448464
https://www.gd.no/debatt/leserinnlegg/kultur/ny-andsverklov-kunsten-sponser-bedriften/o/5-18-448464
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oppdragsforhold. I den betente situasjon som er, vil alt lovgiver får inn i loven, brukes i partenes 

interessekamp.  

7 Avslutning 
Det er fristende å avslutte med litt tradisjonell nordisk pessimisme. Partene i kulturlivet slåss, og vi 

får ikke ny åndsverklov i år. Når dette går i trykken, er vinteren over oss. Å finne en balanse mellom 

individuell og kollektiv klarering har man som nevnt slitt med i opphavsretten før. De tekniske og 

økonomiske forutsetninger for å skape og utnytte audiovisuelle verk har endret seg, og det kan 

hende at balansen mellom slik klarering også bør endres. Jeg har personlig forståelse for at 

kunstnerne må få forhandle kollektivt om vilkårene for utnyttelse av rettighetene til deres 

produksjoner. Jeg tror vel at regulering gjennom tariffavtaler – som tas opp til revisjon annet hvert år 

– kan ha mye for seg. Å låse klareringen til lovfestede pålegg om kollektiv forvaltning for visse former 

for utnytelse eller et avtalelisenssystem som skal gjelde også i situasjoner der det er mulig å klarere 

individuelt, vil imidlertid innebære å utvide disse ordningene til områder de ikke var ment for, og 

kunne bidra til å svekke disse ordningenes legitimitet.  


