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F©R – Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning 

 

Hvert år fordeler vi et betydelig antall millioner kroner til rettighetshavere innenfor                              
film-og tv-produksjon for de ulike utnyttelsesformene av verket! 
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1.Hva er F©R?  

F©R er Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning. F©R ble opprettet av Filmforbundets 
årsmøte i 2009 for å forvalte og ivareta opphavsrettigheter til film-og tv-arbeidere som er 
rettighetshavere innenfor audiovisuell produksjon (film-og tv-produksjon).   

2.Hvem er F©R? – Vi er rettighetshaverne selv! 

F©R har sitt eget styre og sin egen generalforsamling, hvor rettighetshaverne selv bestemmer. F©R 
administreres av Norsk filmforbund, og NFF/F©R inngår eksklusive forvaltningskontrakter med 
rettighetshaverne på det audiovisuelle området (film og tv-produksjon m.m). 
Forvaltningskontraktene gir NFF/F©R rett til å kreve inn opphavsrettsvederlag for tv-distribusjon o.l. 
via avtaler med tredjeparter (produsenter, kringkastere, distributører, audiovisuelle 
tjenestetilbydere eller andre), og via samarbeidspartnere som for eksempel 
forvaltningsorganisasjonen Norwaco og Norwacos søsterorganisasjoner i utlandet som for eksempel 
Copyswede (Sverige) og Copydan (Danmark). 

Har du inngått forvaltningskontrakt med NFF/F©R, skal du ha spesifikke rettighetsklausuler i de 
individuelle kontraktene dine med produsent som kan dokumentere at du har rettighetene dine i 
behold. 
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3. Litt historikk - Hvordan startet det hele?  
 

 Kraftige angrep på rettighetsforbehold og eksisterende kollektiv forvaltning (herunder Norwaco) 
fra ca.2013  

 Den teknologiske utviklingen gjorde rettighetsspørsmål langt mere kompliserte enn før 

 Det oppstod et behov for nye rettighetsklareringsmodeller også i film-og tv-bransjen 
 Etter inspirasjon fra TONO (komponister) og TROMB (svensk rettighetsforvaltning for regissører, 

skuespillere, fotografer m.fl.), besluttet et enstemmig årsmøte i Norsk filmforbund at forbundet 
eksklusivt skulle overta forvaltningen av opphavsrettigheter: «I NFF`s vedtekter § 7 pkt.2 heter det: 

«For å forvalte medlemmenes opphavsrettslige interesser har forbundet etablert F©R, Norsk 
filmforbunds organisasjon for rettighetsforvaltning.» Alle medlemmer signerer slik forvaltningskontrakt. 

 De seks største produksjonsselskapene meldte seg i 2014 ut av Produsentforeningen og inn i VIRKE  

 Harde forhandlinger om opphavsrettigheter i tariffavtalene mellom Norsk Filmforbund og VIRKE i 
2014 resulterte blant annet i følgende ny-regulering i ny overenskomst etter mekling hos 
Riksmekler: 
 
«Norsk filmforbund/F©R garanterer og innestår for at de gjennom forvaltningskontrakt har ervervet 
samtlige opphavsrettigheter som medlemmer under denne overenskomst har i medhold av 
åndsverkloven, og at Norsk filmforbund/F©R er berettiget til å overdra/videreoverdra disse 
rettighetene uten begrensninger.» 
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Søksmål fra Norsk Filmforbund og Norske filmregissører mot TV2, Discovery, MTG og RiksTV 

 Bakgrunnen var bl.a at Norwaco ikke anket RiksTV-dommen om videresending 

 Medlemsorganisasjonene måtte da selv følge opp kravet om rettighetsbetaling mot tv-
distributøren og kringkasterne (dette gjorde bl.a både NFF, NFR og TONO) 

 Dette ledet til flere møter og etter vår oppfatning konstruktive diskusjoner om 
rettighetsklarering direkte mellom forbundene, produsenter, kringkastere og tv-
distributører (her også møter med RiksTV) 

Get-dommen mot Norwaco: (etter dette har bl.a både NFF/F©R, TONO og IFPI inngått direkteavtaler) 

 «Høyesterett kom til samme resultat som tidligere instanser. Gets distribusjon av de fire 
kanalene er ikke slik videresending som klareres med Norwaco etter åvl. § 34.»  

  «Det etablerte systemet kan imidlertid ikke brukes lenger fordi Norwacos fullmakter, både ved 
avtale og ved lov, gjelder for videresending». (…)  

 «Siden de ikke lenger kan klarere med Norwaco, med frigjørende virkning for alle type 
rettighetshavere, må de klarere direkte med rettighetshavere.» 
 
(Noen sitater fra artikkel av 09.05.2016 skrevet av John S Gulbrandsen og Benedicte Landford, advokater i Bing 
Hodneland som representerte Norwaco i Get-saken). 
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4. Litt om NFF/F©R`s inngåtte avtaler  
 

 Rettighetsavtale av 29.06.2016 mellom Virke Produsentforeningen og Norsk 
Filmforbund/F©R som gjelder bestilte tv-produksjoner.  

 Rettighetsavtale av 09.05.2017 mellom Virke Produsentforeningen og Norsk 
Filmforbund/F©R som gjelder innkjøpte produksjoner (spillefilm, dokumentar m.m.) 

 Disse to rettighetsavtalene gjenspeiler rettighetsforvaltningsbildet:  
1)Trepartsenighet mellom Norsk Filmforbund/F©R, Virke Produsentforeningen og 
TV2, MTG og Discovery om hvilke rettigheter som klareres hvor 
2)Rettigheter i behold som klareres på NFF og NFR`s vegne via medlemsskapet i 
Norwaco og iht.Norwacos inngåtte avtaler med tredjeparter  
3)All rettighetsbetaling skjer kollektivt til Norsk Filmforbund/F©R og/eller Norwaco. 
4)Fordeling til rettighetshaverne skjer ut fra Norsk Filmforbund/F©R iht. den til 
enhver tid vedtatte fordelingsplan som bestemmes av rettighetshavere med 
forvaltningskontrakt på F©R`s generalforsamling. Det tydeliggjøres for 
rettighetshaverne hvor pengene kommer fra og beregningen (fordelingsplanen)  

 Enkeltvise rettighetsavtaler på individuelle produksjoner, eksempel:  
-Netflix-filmen om 22.juli  
-Noen konkrete NRK-intern drama-produksjoner  
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5. Hvordan forvaltes rettighetspengene i F©R? 
 
F©R forvalter rettighetspengene utifra en fordelingsplan som skal følge Norwacos 
Ekspertgruppes vedtak, NFF's årsmøtevedtak 1993, fordelingspraksis m.m. og 
enstemmig vedtak på F©R`s generalforsamling i 2016 og 2017. 
 
Formålet med en fordelingsplan bør blant annet være at F©R v/NFF forplikter seg til å 
forvalte en fordelingsplan som er:  

 årlig vedtatt av rettighetshaverne på årsmøtet (fra 2016: F©Rs generalforsamling) 
 så rimelig og rettferdig som mulig, og som så langt som mulig reflekterer verkets 

kommersielle suksess og rettighetshaverens skapende innsats, og i tråd med CRM-direktivet 
 basert på at det er både F©R's og alle avtalepartenes intensjon at rettighetshaveren skal 

motta et rimelig vederlag for utnyttelsen av sitt audiovisuelle åndsverk 
 at alle rettighetshaverne innenfor audiovisuell produksjon presumeres å ha gjort en 

skapende innsats som tilfredsstiller åndsverklovens krav til verkshøyde 
 fornybar, slik at fordelingsplanen kan endres i den hensikt å så langt som mulig gjenspeile 

forandringer i måten verkene utnyttes i markedet, for eksempel via ny teknologi og nye 
plattformer 
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6. Noen oppsummeringer og utfordringer 
 

 Ny teknologi og nye markedstilpasninger skaper nye utfordringer  

 Film og tv-bransjen øker stadig sine inntekter og utnyttelsesformer – kravet 
om rimelig vederlag for enhver utnyttelsesform står sentralt og er rimelig 

 Vi har i dag avtaler med de aller fleste i film-og tv-markedet, men nye aktører 
kommer stadig til 

 Vi tilstreber å tilby enkle, moderne, forutberegnelige og behovstilpassede 
løsninger for produsenter, kringkastere og andre brukere slik at de får 
garantier for at rettigheter er ryddet og klarerte 

 Vi har dessverre fortsatt store utfordringer inne på NRK-huset – hvor NRK for 
eksempel iht.eldre tariffavtale for regissører kun har 4 ukers tilgjenglighet, 
derav eksempelvis at prisbelønte Mammon ikke ligger ute. 
Vi tror det finnes vilje til løsninger også fra NRK intern. Det finnes 
betydelige uklarerte rettigheter, så «NRK intern-floken» må løses så snart 
som mulig ved en utvidet arkivavtale mellom NRK og Norwaco eller en 
egen avtale mellom NFF/F©R og NRK for våre rettighetshavere.  
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Tusen takk for oss! 

   

                                                    

Bjørn Alexander Brem                         Sverre Pedersen                                                                                  
Advokat NFF & NFR                          Forbundsleder NFF 

 

 


