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Avtalad upphovsratt delbetänkande av
Upphovsrättsutredningen SOU 2010:24
—

Konstnärsnamnden har till uppgift att besluta om statliga bidrag och
ersattningar till enskilda konstnärer mom konstomrfidena bild, form, musik,
teater, dans och film. Myndigheten ska hálla sig underrättad om konstnarers
ekonomiska och sociala fOrhillanden samt lopande bevaka
trygghetssystemens utformning och tiliampning i förhtilande till konstnarlig
verksamhet. Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ettjamstäildhets- och
màngfaldsperspektiv samt ett internationelit och interkultureilt utbyte och
samarbete.

IJtredaren har haft uppdraget att gOra en ailsidig Oversyn av bestämmelserna
om upphovsrattens overgàng i 3 kap. upphovsrattslagen och att se over vissa
fr?igor om avtalslicenser. Det har särskilt ingátt att utreda och ta stallning till
om upphovspersoners (nämnden väljer att använda den konsneutrala
beteckningen) stallning som avtalspart bOr stärkas. Konstnärsnamnden anser
att betankandet visar att utredaren gjort en grundlig genomgàng och lagt fram
behovliga forslag fOr en modernisering av lagen. Utredaren har pa ett
fOredOmligt sätt avvägt olika behov och mAnat om upphovspersonen samt
utOvande konstnarer. Nämnden ser specielit positivt pa att betänkandet sA
tydiigt redovisar att utredaren haft omfattande kontakt med
konstnarsorganisationer, fackfOrbund samt arbetsgivarorganisationer och att
betänkandet redovisar dessa parters olika Asikter.
NAmnden stälier sig bakom samtliga fOrslag i utredningen men viii gOra tvá
pápekanden gäilande fOrsiaget att lagga fast den sk.
tumregeln/arbetsgivarregeln. Tumregeln innebär att arbetsgivaren, mom sitt
verksamhetsomrãde och fOr sin normala verksamhet, fAr utnyttja sAdana verk
som tilikommer som ett resultat av tjansteAligganden gentemot arbetsgivaren.
FOrsiaget är att inte fOrändra rAdande praxis men formulera det hela som en
bestämmelse. Nämnden kan inte riktigt se behovet av den fOrandringen dA
utredaren själv visar att nuvarande praxis fungerar väl. Det andra pApekandet
gailer samma regei men är troiigtvis av stOrre vikt. Utredaren skiljer pA
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anstäi Ida och uppdragstagare och menar att regein som i nuvarande praxis
enbart skail gaila for anstaiida. Nämnden hlier med utredaren om att regein
inte kan gaila for uppdragstagare titan att enskilda avtai màste upprattas i
sádana falL Nämndens pápekande gäller beteckningen anstüiida som inte nog
kompliceras av utredaren. mom kuitursektorn ar tilisvidareanstäliningar
undantag. En flora av visstidsanstallningar for arbetstagare àterfinns vid sidan
av uppdragen dar konstnärer. upphovspersoner och utOvande konstnärer
agerar som naririgsidkare. Iiiredaren har inte forhilit sig till dessa korta
anstäilningsformer och ger darfOr inget forsiag Som tydliggOr om
visstidsanstaiiningar skall hanteras annorlunda an tiilsvidareanstallningar.
Namnden viii specielit pápeka vikten av att utredarens forslag om en s.k.
särskikl avtaislicens eller genereli avtaisiicens infOrs. Forsiaget oppnar upp
mOjiigheter for parterna att själva fOlja med i en snabb utveckling av omràdet.

Avsiutning
Beslut i detta arende har fattats av ordtOrande Ingrid Elam den 30 augusti
2010 pa delegation av Konstnärsnamndens styrelse. FOredragande tjänsteman
har varit kanslichef Ann Larsson.

Ingrid Elam
Styrel seordförande
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