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Bruk av vederlagsmidler på et «Pressens Hus» 
 
1. Innledning 
Det er stilt spørsmål ved om NJ kan bruke vederlagsmidler som finansieringsform på eventuell 
deltagelse i et «Pressens Hus». Problemstillingen er reist av Vederlagsutvalget som i sin rapport av 
10. september 2018, ber om at spørsmålet vurderes i stab. Notatet tar ikke stilling til om NJ bør delta 
i utviklingen av et «Pressens Hus». Derimot om vederlagsmidler kan brukes på det som skissemessig 
kan være et assosiert deltakerforhold, hvor NJ gis tilgang til lokalene, uten selv å flytte inn sammen 
med de øvrige organisasjonene. 
 
Det er gjennom tiden laget en rekke notater om bruk av vederlagsmidler. Og i et historisk perspektiv 
har NJs bruk av vederlagsmidler vært gjenstand for behandling på Landsmøtet under gjennomgangen 
av de økonomiske retningslinjene for kommende periode. Det for å sikre en overordnet legitimitet 
om NJs forvaltning av vederlagsinntektene.  
 
 
2. Lovbestemte forutsetninger for bruk 
NJ har i vedtektene sikret seg rett til å forvalte medlemmenes opphavsrettsmidler, og har gjennom 
en avtalelisens overført deler av disse rettighetene til Kopinor og Norwaco som er 
forvaltningsorganisasjoner. Disse krever så inn vederlag på vegne av de aktuelle 
medlemsorganisasjonene. Og det er disse midlene NJ forvalter og disponerer på vegne av 
medlemmene. 
 
Åndsverkloven angir ingen retningslinjer for hvordan NJ kan disponere over midlene som kreves inn. 
Men indirekte er naturlig nok lovens målsetting klar nok, nemlig at opphaverne skal kunne høste av 
sine frukter. Altså få noe tilbake for det som skapes. Og det er på den måten NJ forvalter midlene på 
vegne av sine medlemmer, og ikke medlemmer som er «journalister».   
 
I et overordnet perspektiv handler NJs bruk av midlene om formålet ved bruken kan hevdes å tjene 
opphavernes interesser.   
 
De vanligste prioriteringene er som følger: 
 

• Kollektive tiltak som er tiltak som kommer gruppen rettighetshavere til gode. Det kan være 
kurs, konferanser, markedsføringstiltak og lignende. 

 
• Individuelle tildelinger er typisk reisestipend, kurs og seminarer som den enkelte 
rettighetshaver etter søknad får. 

 



• Individuelle fordelinger betyr at vederlagsmidlene fordeles direkte blant rettighetshaverne. 
NJ har av flere grunner ikke valgt å fordele vederlagsmidlene på en slik måte.   

 
Kollektive tiltak og individuelle tildelinger gir størst «kost nytte» effekt. Og derfor anvendes ikke 
individuelle fordelinger. Individuell fordeling fordrer en måling av den enkeltes bidrag til det 
opphavsrettslig beskyttede materialet, for å kunne sikre en rettferdig fordeling blant opphaverne.  
Det vil både være svært kostnadskrevende å gjennomføre slike målinger, om overhodet mulig, i 
tillegg til at overføringene i seg selv vil medføre store administrative kostnader.   
 
 
3. Retningslinjer i lovforarbeidene 
I åndsverklovens forarbeider angis enkelte retningslinjer for fordelingen: 
 
I Ot prp. nr. 54 (1978-79) slås fast at: 
 
«Vederlaget for kopiering forutsettes disponert til kollektive formål, eventuelt også til fordeling blant 
rettshaverne i form av stipend, sosial støtte o. l.». 
 
Videre sier departementet i Ot. prp. nr. 15 (1994-95) at: 
 
«anvendelse til rent kollektive formål må bare skje når formålet allment tilgodeser rettighetshaverne 
på området og ikke bare rettighetshavere som har tilknytning til organisasjonen». 
 
Om individuell tildeling uttaler departementet i samme Ot prp. at: 
 
«…kriteriene for å fordele midlene – enten det skjer en individuell fordeling eller vederlaget fordeles 
gjennom stipend – eller støtteordninger - skal være nøytrale hva gjelder mottakerens tilknytning til 
organisasjon som mottar vederlag til fordeling.» 
 
Prinsippet om likebehandling av medlemmer og uorganiserte må anses som det mest fundamentale. 
NJ kan med andre ord ikke foreta disposisjoner som diskriminerer utenforstående rettighetshavere 
på området, enten fordeling skjer individuelt eller kollektivt. 
 
Videre må det gjennom forarbeidenes klare forutsetninger om bruk, kunne innfortolkes en plikt for 
organisasjonene til faktisk å benytte vederlagsmidlene. Derfor bør det f.eks. ikke bygges opp 
fondsmidler av betydelig størrelse, som kan indikere at midlene ikke kommer rettighetshaverne til 
gode. 
 
 
4. Finansiering av et «Pressens Hus» 
Det avgjørende for spørsmålet om NJ kan bruke vederlagsmidler på finansiering av et «Pressens 
Hus», synes etter dette å bero på om «Pressens Hus» er å anse som et kollektivt tiltak.  
 
I en voldgiftsdom av 14. januar 1995 i sak om fordeling av vederlag utbetalt av Staten for 
fotokopiering gis noen synspunkter på hva som er akseptabel bruk. 
 

«Voldgiftsretten må oppfatte dette slik at den organisasjon som får andel av vederlaget vil 
kunne bruke iallfall deler av dette til rene organisasjonsformål og lignende. Den vil også 
kunne bruke det til informasjonsformål, som f.eks. markedsføring av den kunstart det 
gjelder. Formentlig må midler kunne brukes også for eksempel til reisning og drift av 
bygninger av typen kunstnernes hus.» 

 



I beskrivelsen av formålet med å delta i et samarbeid om «Pressens Hus» har NJ vektlagt flere formål 
som bør ivaretas:  
 

•Kurs- og konferanselokaler (f.eks. Dok-festivalen, Gull & Gråstein, Frilans 18 er i dag og i 
morgen på Anker Hotell – ville vært naturlig å ha i PH) 
•Debattscene for åpne debatter m/fasiliteter for tv-sendinger (OJ-debattene er en ting, men 
det kan være aktuelt å etablere NJ-debatter eller «Pressens Hus»-debatter) 
•Etablere «Ryktebørsen» igjen – spisested/pressepub 
med afterwork-arrangement, frokostmøter, speed-dates mlm frilansere/redaktører, etc.   
•En fast utstilling eller «opplevelse» om/av pressen for publikum/skoler (se f.eks. til 
Popsenteret) 
•Utstillingsmuligheter (Årets Bilde, Årets Avistegning, mm) 
•Happenings (ex: utdeling av Den store Journalistprisen o.l.) 
•Arbeidsplasser for frilansere, journalister på besøk i Oslo, etc. – gjerne i tilknytning til 
spisestedet 
•Arbeidsplasser for organisasjoner uten ansatte (ex: Pressefotografens Klubb?) 
•Video- og podcast-studio som organisasjonene kan bruke eller vi kan låne ut/leie ut 
Medielabben som MBL driver kan kanskje etableres som en fysisk arena for skolebesøk? 
•Mediebibliotek (m/utsalg?) 
•(Digital) «aviskiosk» for publikum? 
•NP m/PFU-møter 
•Institutt for Journalistikk med sin kurs- og seminarvirksomhet. 

 
I et kulturpolitisk perspektiv vil et «Pressens Hus» kunne fremstå som et nasjonalt senter for 
mediebransjen, og for journalistikk som profesjon i særdeleshet. Et «Pressens Hus» vil være en 
markedsføring av bransjen som kan tjene profesjonen til fordel gjennom bl.a. opplysende virksomhet 
såsom seminarer for allmennheten, utstillingsvirksomhet, besøk av skoleklasser mv. Som 
voldgiftsretten også påpeker «må midler kunne brukes også for eksempel til reisning og drift av 
bygninger av typen kunstnernes hus». 
 
Isolert sett kan det vanskelig hevdes annet enn at et «Pressens Hus» vil kunne finansieres av 
vederlagsmidler, og da under betegnelsen «kollektivt tiltak». Når det er sagt vil det alltid fra 
medlemmenes side kunne stilles spørsmål ved måten midlene brukes på. Og i motsetning til en del 
andre kollektive tiltak som tas over budsjettet hvert år, kan finansieringen av et «Pressens Hus» 
fremstå som en mer varig forpliktelse, dog beroende på hva slags avtaler som lages, som kan ha 
betydning for hvordan den politiske behandlingen bør legges opp. Det er i skrivende stund uavklart 
hvor store midler som skal brukes, og hvor langvarig denne forpliktelsen blir. Som del av en 
helhetsvurdering om bruk av vederlagsmidlene, bør disse størrelsene komme på plass før endelig 
beslutning fattes.   
 
Samtidig er det viktig å peke på at NJs rolle i et eventuelt «Pressens Hus» er uavklart p.t. all den 
stund det er mange organisasjoner/aktører involvert, som ikke nødvendigvis har sammenfattende 
interesser og synpunkter på hva et «Pressens Hus» skal være. For NJ vil det derfor være viktig å sikre 
at de formål som ovenfor er trukket frem, også ivaretas overfor de øvrige parter om et samarbeid om 
«pressens Hus» etableres.     


