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Utvidet arkivavtale mellom NRK og rettighetshaverorganisasjonene 

Mange rettighetshaverorganisasjoner har avtaler med NRK som enten er utløpt, sagt 
opp, eller skal reforhandles i disse dager. NRK har bl.a. uttalt at eksisterende avtaler 
«ikke imøtekommer publikums interesse i å få stedsuavhengig og tidsubegrenset adgang 
til NRKs innhold». NRK ønsker slike rettigheter for å «møte publikums berettigede 
interesser og derigjennom sette NRK i stand til å bedre oppfylle samfunnsoppdraget.»  

Vi som rettighetshaverorganisasjoner deler NRKs ambisjoner på dette området, og vil 
gjerne imøtekomme ønskene til NRK om økt tilgjengelighet, herunder særlig NRK sitt on-
demand tilbud via nrk.no/NRK app-en. Den beste måten å gjøre dette på, er kollektivt å 
tilby NRK en utvidelse av dagens arkivavtale mellom NRK og Norwaco, slik at den også 
kan inneholde nyere produksjoner fra 1997 og fremover. Norwaco er som kjent en 
paraplyorganisasjon for 35 rettighetshaverorganisasjoner på det audiovisuelle området. 
Organisasjonene nedenfor ønsker å legge forvaltningen av arkivrettigheter også etter 
1997 til Norwaco.  

Den 1. juli 2015 ble det innført en generell avtalelisenshjemmel i den norske 
åndsverkloven som gjør at en avtale mellom NRK og Norwaco på vegne av de aktuelle 
organisasjonene vil kunne få avtalelisensvirkning, slik at en avtale ikke bare omfatter 
organiserte rettighetshavere, men også ikke-organiserte rettighetshavere for de samme 
typer rettigheter.  

Å kunne tilby alle rettigheter kollektivt gjennom en avtale med én part, Norwaco, 
fremstår som den enklest mulige klareringsløsningen mellom den som trenger 
rettighetene, i dette tilfelle NRK, og rettighetshaverne. Alternativet er mange ulike og 
ressurskrevende forhandlinger med et antall organisasjoner og enkeltrettighetshavere. 
En kollektiv, utvidet arkivavtale kan sikre NRK og publikum tilgang til NRKs arkiver langt 
utover grensene for eksisterende arkivavtale, som bare gjelder tiden før 1997, og kan 
gjøre nyere NRK-produksjoner tilgjengelige.  

På denne måten ønsker vi å være med på å sikre at NRKs innhold i en ny og moderne 
arkivavtale kan komme det norske tv-publikum til gode. Dette anser vi at det også vil 
være bred dekning for politisk i Norge, da en slik avtale vil kunne sikre, bevare og 
tilgjengeliggjøre NRKs arkiver og den felles kulturarven som arkivene representerer.  

Medielandskapet har utviklet seg voldsomt i de senere år, og ny teknologi gir nye 
muligheter. Ved å samarbeide med NRK om NRKs arkiv, ønsker vi å ta et aktivt ansvar 
sammen med NRK og aktører i den norske kulturbransjen for å tilby NRKs arkivmateriale, 
slik at det kan brukes til felles nytte og glede for det norske folk.  

Vi henviser til både Sverige og Danmark, hvor henholdsvis Copyswede-SVT og Copydan-
DR har utvidede og fornyede arkivavtaler, og vi mener det er på høy tid at vi følger våre 
nabolands gode samarbeide mellom rettighetshaverorganisasjoner og 
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allmennkringkasterne. Det er også slik vi i felleskap i Norge kan bidra til NRKs behov for å 
kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag.  

Vi er kjent med at vår felles rettighetsorganisasjon Norwaco allerede i november 2014 
henvendte seg til NRK med sikte på en dialog om en utvidet arkivavtale. Vi er også kjent 
med at NRK for noen dager siden har tatt kontakt med Norwaco for dialog rundt en 
fornyet arkivavtale, og vi ønsker at denne dialogen gjenopptas snarest i både partenes og 
de norske tv-seernes felles ønske om en økt tilgjengelighet på NRK sin on-demand-
plattform. 

Vi mener at vi har felles interesser for å sikre tv-seerne tilgangen til NRKs innhold for 
både eldre og nye produksjoner gjennom en fortsatt kollektiv ordning. 

 

Oslo, den 12.02.2016 

 

Med vennlig hilsen 

 

Norske rettighetshaverorganisasjoner : 

 

Norsk Sceneinstruktørforening, Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund, Norske 
Dansekunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norsk Revyforfatterforening, 
Musikernes fellesorganisasjon, GramArt, Norsk Artistforbund, Norsk 
Oversetterforening, Norsk Tonekunstnersamfund, Den norske Forfatterforening, 
Norske Scenografer, Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening, Norsk 
audiovisuell oversetterforening 

 

 

 

 

 

 


