NORCODE
o

ARSMELDING 2OLL

1. 20'1,1, - i kotte ttekk
Norcode ble stiftet i2007 zv de fem norske forvaltningsorganisasjonene BONO, Gramo,
Kopinor, Norwaco og TONO fot äyte støtte til kunstnete og andre rettighetshavete i
utviklingsland.
Støtten skal bl.a. ha som formål å sikre lovgivning til vem av deres verk og arbeider, til bygging av
grunnorganisasjonet (foreninger fot musikere, forfattere o.l.), samt bistand i form av kompetanse
og driftsmidler til etablering av forvaltningsorganisasjoner og vededagsbyrået som kan sikre
rettighetshaverne inntekter for bruk av det de hat skapt.

Norcode har en relativt liten administrasjon og et styre som består av medlemmet fta hver av de
fem nevnte forvaltningsorganisasjonen e. I 2011 skjedde det fä endri.ger i Notcodes
administrasjon og styre. Styret fra 2010 med Heþe Rønning som styteledet ogTarla I(oskinen
Olsson som nesffeder ble gjenvaþ u¡rdet årsmøteti2071,.
Samlede beløp på prosjektkostnader i201,'1, beløp seg til kt 4 284 283, hvotav kt. 2 361, 340 var
prosjektstøtte fra Norad og Utenriksdepartementet.

Det støtste enkelttiltaket i20ll vat gjennomføtingen av WIPO/Notcodes kurs "Exercise and
Management of Copytight and Related Rights". Den første delen av kurset ble holdt i Oslo fra
23. nu tt|2. junl, og kutset ble avsluttet i Hanoi, Vietnam fta 21. ttl25. novembet. I fotkant av
kurset ble det også zrrrmtgetÍ en samling kalt "Training for Trainers" på Lysebu. Mãletvx ã øke
kunnskapen om Notcodes visjon og strategi hos deltakerne og utvikle deres evne til formidling
og komnunikasjon med Norcodes parhlere og kursdeltakere. Flere av deltakerne bidro under
WIPO/N orcode-kurset i mai.

til

å kunne øke den eksterne ptosjektstøtten i de nærmeste årene. I slutten av
september 2011 sendte Norcode im søknad til Notad om en tteådg finansietingsavtale. Norad
har valgt å holde den ådige støtten for 201,2 - 14 pã sarffne nivå som i 201,t. Det medfører at den
ønskede økningen må skje ved ekstem finansiering fra andre kilder.

Norcode håper

Ved utgangen av 2017 var det satt av kr 1 690 980 til fremtidige prosjektet. Deler av dette beløpet
var øremerket allerede planlagte prosjekt.

Norcode er nå en etablert organisasjon med prosf ekwirksomhet i flete land i,{.sia, Âfrika og SøtAmedka. Etter met enn fire års virksomhet hat Norcode fått et navn i opphavsrettskretser, både
nasjonalt og intemasjonalt, og hos offentlige instanser som Utenriksdepartementet og Notad. I
evaluedngsrapporten av "Strategi fot Norges kultur- og idrettssamarbeid med land i søt" som ble
lagt frem i september 201,1,,b1e Notcode nevnt i en egefl tekstboks som et eksempel på en n¡
effektiv og lovende måte å støtte oppbyggìngen av kultursektoten i uwiklingsland.
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2. Nøkkeltall
201r

RESULTÁ.TREGNSKAP

2070

støtte
Finansinntekter
Sum inntekter

8 064

840
074
8 774914

6 897 976

Prosjektstøtte

4 284283

3 520 095

180 000

7 7t4 007

(ss2 1t7)
2 763 298

2339 774

8 t7497+

6 973 876

Bidtag og

Avsatt til ftemtidige prosjekter
Bruk av tidligere års avsetninger
Adm. driftskostnadet
Sr¡m.

kostnader

710

75 900

6 973 876

3. Ptosjektet
Norcodes medlemsorganisasjonet hat ettet avtale bidtatt med følgende beløp som danner
for finansieringefl av Norcodes prosjektvirksomhet.
Gtamo

1 000 000
1 629 000
1 086 000

I{opinor
Notwaco

t

TONO

629 000

BONO hat ettet avtale bidtatt med personalressutser til Norcodes atï¡etdi201,l.

3.1,

Prosjektstøtte

Med tillegsfnansieriøgfra Norad harNorcode beuilgetproy'ektstøtte ailføþnde otganisay'oner

VIETRRO

-

Vietnam Reproduction Rights Organization

VIETRRO er en nylig regisftert reprografiorganisasjon som L:ar fatt støtte fta 2010. Støtten ble
videteført i201'1, med det formål å hjelpe VIETRRO med ä øke r¡tall.rnedlemrner,
fremforhandle nye lisensawtaler og starte innkteving av vedet@pâ,, vegne av sine
rettþhetshavete. Det har vist seg vanskelig å fremfothandle lisensavtaler blant annet fotdi landets
lovgivning ikke vil tillate denne type zvtùet i skoleverket og ved univetsitetene. Digital kopiering
ftemstår som eneste mulighet for innkreving av vededag i Vietnam.
VCPMC

-

Vietnam Center for Protection of Music Copydght

Norcode har støttet VCPMC siden 2009 gjennom et prosiekt som skal bidra til å øke
organisasjonens inntekter og utvide det geografiske nedslagsfeltet til flere regioner i landet.
VCPMC har lykkes í ï øke både inntekter og beløp fotdelt til rettighetshavere, så vel som å utvide
sin virksomhet til å omfatte stØrstepa4en av lapdets regioner. Dette ptosjektet avsluttes ved
utgangen av2017.Fta2072 hatVCPMC søkt om støtte til etprosjekt som hat som fotmåLl å
stytke disttibusjonen av vedeilag til VCPMCs medlemmet, blant annet ved å bygge ut og
kvajitetssikre en vietrrâmes¡.¡ ¡¡¡5ikkdatabase og utvikle otganisasjonens disttibusjonsrutinet og
systemer.

UPRS

-

Uganda Petforming Rights Society
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UPRS har også mottatt sÍøtte fuaNorcode siden 2009. Antall medlemmet øker og UPRS har
startet innk;ving av vededag på deres vegne. Otganisasionen har mer enn doblet innlrevd
vedetlag fta 2Q10 tìil2017, men innkrevd vededag ligget på et mye lavere nivå enn det som
oppriooelig var budsjettett i UPRS' langtidsbudsjett da samarbeidet med Norcode ble innledet.
O".fo. ÚpRS fremdeles avhengig av ekstem støtte for å kunne øke dette vededaget yttetligere
"t
og starte distribusjon til rettighetshavere.

MRCSN

Music Royalty Collection Society of Nepal

-

Norcode hâr stØttet MRCSN siden 2010. Antall medlemmer øket og det er inngått avtaler om
innkreving av vededag fta brukere. I2}ll et det gitt støtte i forrn av opplædng og veiledning til
administrasjonen, til ddft av organisasjonen og til introduksion til databasen WIPOCOS og
utarbeidelse av rutiner fot vededagshåndterìng.
P,{,CS-A

Pan,\ftican Composers and Songwriters Alliance

-

Støtten er bevilget for å bistå i etableringen av en pan-afdkansk organisasjon for komponistet og
låtskrivere. Inteinational Confederation of Societies of Authors and Composers, CIS,\C, har
gjennom sitt Afrika-kontor vært en viktig koordinator og partner i etableringsprosessen. P,A.CS,A.
ãi etablert og utvikler seg som opprinnelig planlagt. Støtten foftsatte i 2011 som et bidrag til å
befeste otganisasionen.

Z,\RRSO fikk sin endelige mynrìighetsgodkjenning i 2010, og et Zarnbtas første
forvaltrringsorganisasjon på reprografifeltet.20ll vat føtste året Norcode stØttet organisasionen
og midlene .t b.ukt til etablering, både i form av opprettelse âv eget kontor og til arbeid mot
aktuelle rettighetshavere. Z,\RRSO har vist en positiv utvikling'
Med tiltegg¡fnantieingfra Kopinor bar Nornde

beuilget

proy'ektstøue lilfølgnde organiuionen

FILCOLS - Filipinas CoPytight Licensing Society. Inc.
sirì. stØrte ¡il filiFpinske FILCOLS i 2010 for å bistå reptografiotganisasjonen
gjennom etabledngsfasen. FILCOLS hat vist god framdrift i fothandlinget av lisensavtaler og
áUøg^o inntekter. Organisasjonen undertegnet blant annet gjensidighetsâvtalet med The
Copfrigfrt Licensing,\gency Ltd., CI-A, i Storbdtannia og Copyright Cleatz¡ce Center, CCC, i
USÂ, i 2011. Norcode videreførte sin støtte i2011-

Norcode staftet opp

Kopitan

-

The ReProduction Rights of Society of Tanzania. Ltd'

I(opitan er en forvaltningsorganisasjon pä rcprografifeltet som har mottatt sløtte fta Norcode og
I{opinor siden 2009. Måiet med støtten haxvært å bistå l(opitan med å bygge egen organisasion,
framfothandle lisensavtaler og starte fordeling av vededag til rettighetshavete' Otganisasjonen
trenger floe stØtte i påvente av godkjenning av foreslåtte enddnget i lowerket, men er i siste fase
oghar som nå;lävæte selvbærende rløpetav2013-

3.2

AktivitetstØtte

f

stØtte

til enkelttiltak

Føþnde aktivitetstøtte er bevilget i 20L1:
KÂMP

-

Kenya Àssociation of Music Producers
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¡.'ar fàttekspertbistand og ddftsstøtte fta Norcode fra siste kvartal i 2010. Hovedfokuset
for dette prosjekteiet å assistere KÁ.MP i bygging av egen otganisasjon, forhandlinger av
ble startet mot
lisensavtaiet og innkreving og fordeling av vededag til tettighetshavete. Prosiektet

KÂMp

slutten av 2070 og fortsatte i2071.

PRSK Perfotmers Rights

Society of Kenya

av musikalske og drarrratiske verket'
PRSI( e¡ en kenyansk
'fitt organisasjon fot utøvere ogNorcode hâr stØttet PRSK gjennorn 2017'
sin toat¡enning sent i 2Q09,
organisasjon"o
er en felles utfordring for både
-Arbeidet med felles innkreving av vededag på musikkområdet
tlttere- samarbeid mellom disse
ül-et
pRSÇ
å
stimulere
ãrrlt.Ug
oært
ärfo,
har
det
og
KI\MP og
org^rrisarlorr.ne. PRSK og KAMP har i løpet av 2011, gjennomført flete "âwareness"-kampanjer

,uå-"r,

îot

i

øke synlighãten

tundt forvaltning og opphavsrett, i tillegg til flere

samarbeidsprosiekt er i regionen'

henholdsvis produsentBegge organisasjonene er i en utviklingsfase og ervalg¡.ut som pil9te1 for
av FNutviklet
WIPOCOS,
administrasionssystemet
digitale
av
det
og"ritrrr"äodi.,'
omtale under.
egen
se
WIPO,
Organtzatto^.
Ptoperty
Intelãctual
llotld
oig",.isrrjorren

SAVA - Asociación de Ärtistas Visuales Argentinos
et i
S,\VÄ er en argentinsk fowaltningsorganisasjon på billedkunstområdet' Organisasjonen
har
Norcode
utland.
og
i
innrettighetshavete
âv
vegne
på
vede¿ag
inn
f'nksjon og helntet
,trtt"i S-q.ùa L 2Ol7 lioppbygging av egen otganisasion, der sædig en styrking av
administtasjonen hat væxt r;.ødv enåig.

FILVADRO - Filipino Visual ,\rts

and Design Rights Organization

febnrar
hele 201
inske op

filipprns
februar 20II
FILVADRO

Den

mhet

i

fie
et

medlemskapsforum som resulterte i en betydelig større medlemsrnzsse.

MUSIGÂ

-

The Musicians Union of Ghana

over ghanesisk
Notcode haf støttet MUSIGÂ og deres prosiekt med å bygge opp en database
halvåt av 2077 og
musikk med frrll innspillingsinfoim"rioo. Prosiektet ble frrllført iløpet av første
databasen fot
å
utvide
med
må karakteriseres som veliykket. Organisasjonen videreføter atbeidet
til
MUSIG-A,
fra
egen regning. Meningen ei i oueúøre nevnte database

fã-^ftri.g*ga.rirasjooe' GII,\MRO,

som fepfesenteret alle musikktettighetshaveme'

Poesi i Edtrea.
fta Etittea fot ä
Solomon Tsehaye hm fâttsrøtte til sitt arbeid med å samle inn muntlig poesi
mengde
betydelig
en
og
som
seg
Plt"lact
kunne gi dette ut i bokform. Prosjektet har uwiklet
ble
prosiekt
Norcodes
i
bokform.
ut
gitt
bli
sikt
vil
på
erit eisk poesi et samlet án og

-o,'tlii

avslutteti 2011.

\JilPO er i ferd med uWikle et administrasjonssystem for forvaltningsorganisasjoner for
med WIPO om
nærstående rettigheter (telated rights) på musikiornrådet. Norcode samarbeider
I november
forv4tnrngSSrganisasjoner'
rurge
av
utvaþ
et
hã.
implementedngãn av dette ,yrt"ä"t
i
organisasjonet
asiatiske
et
uwalg
for
en
inttoduksjot.r*liog
20î1 gjennomiøtte WIPO
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I tillegg et to av Norcodes partnefe i Kenya, PRSI( og
âv systemet.
for
implementedng
KAMP, plukket ut som Piloter
Singapore med støtte fra Norcode.

I{EN

F-AA.

-

Kenya N on-Fiction Äuthors' Äs sociation.

Gjennom og i samatbeid med Norsk faglitteræt forfatter- og oversetterfotening, NFF, har
Norcode støtter KENFAÂ i2071. KENFA-{ er err grurrnorganisasjon, og stØtte til denne type
otganisasjoner er eû viktig prioritering for Norcode.
Zirnbabwe Intemational Bookfair

-

IND,{B-A.

i forbindelse Zimbabrve Intemational Bookfair,
paraplyorganisasjon som har et tett sâmarbeid med gfunfl- og
forvaltningsorganisasjonene i landet, og har som rnäl i være et bidtag til å bygge opp litteraturens
og opphavsrettefls status i landet. Ptosjektet er koordinert med Norsk faghttexæt forfatter- og
o-r..r"tt .fotening, NFF, og Kopinor. Norcode vaf saflrmefr med disse bidtagsy'ter til

INDABÄ var en konferanse
ZIBF , 1 j,n1 2011. ZIBF

sorn ble holdt

ex en

konferansedelen av bokmessen.

3.3

Studiebesøk

Norcode inzr tattimot flere studiebesøk gjennom året med sikte på å utvikle et videre samatbeid
med gjestene,bl.a. frz Glnarrz og Uganda. Disse besøkene hat skjedd i samarbeid med Norcodes
gfufflotg2nIsasroflef'
Representanter fra Norcode har videre besøkt F.rtttea og hatt samtaler med rettighetshavere og
fepfesentantet fra myndighetene rundt en mulig tilslutrring til Bem-konvensjonen.

3.4

Internasionale samarbeidspartnere

Gjennom hele året har det vært møtevùksomhet med Norcodes intemasjonale
samarbeidspartnere. Blant disse er The Intemational Federation of Reproduction Rights
Organisations (IFRRO), The International Confedetation of Societies of Authots and
CoLpor..s (CIS'\C), The Societies' Council fot the Collective Management of Perfotmets'
Rights (SCAPR) og The Votld Intellectual Property Organizztìor- (WIPO).

3.5

Partneroppfølgþg

Besøk hos partnere et en viktig del av Norcodes oppfølging av bevilgede prosjekter. I2077 hzt
representanter fta Norcode besøkt følgende pârtflere:
I(enya Association of Music Ptoducers, KAMP, Perforrners Rights Society of I(enya,
PRSK og Kenya Non-Fiction Authors' Association, KENFA-{.
I(enya

-

Ta:rlzarriz- The Reptoduction Rights of Society of Tanzania Ltd-, I{opitan
Za.rnl:ria. - Zambta,Reprogtaphic Rights Society, Z,A.RRSO
Uganda - Uganda Perforrning Rights Society, UPRS
Ginarlz-The Musicians Union of Ghana, MUSIGÂ

Music Royaþ Collection Society of Nepal, MRCSN
Vietnam - Vietnam Center for Ptotection of Music Copyright, VCPMC, og Vietnam
Reproduction Rights Organization, VIETRRO
Filippinene - Filipino Visual ,\rts and Design Rights Organization, FILV,\DRO og Filipinas
Copyright Licensing Society Inc., FILCOLS
Nepal

-
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3.6

Training for tainers, Lysebu

"Training for trainers" fant sted på Lysebu over to dager i apnl 207t. I{urset hadde 1 5 deltakere
ogvzr' retletmot Norcodes nettverk i Norge. Målet var å heve kompetaflsen som forelesere og
kursholdere. På denne måten vil Norcode kunne styrke kvaliteten på assistansen til eksteme
prosjekter og egen kursaktivitet. Flere av deltakerne på kurset bidro under WIPO/Norcodekurset 201 1, og vil som en del av Norcodes nettverk også være verdifi;lle ressurser i fremtidige
prosjekter.

3.7

WIPO-Nofcode Training Progtam on Exercise and Management of
Copyright and Related Rights 2011

flgerte Norcode og
de gode erfaringene som ble gjort gjennom kurssamarbeidet i 2009,
^n
The World Intellectual Property Orgrltrtzattorr WIPO) i2077 et nytt kuts i forvaltning og
opphavsrett - "Exetcise and Mznagement of Copytight and Related Rights". Denne gângen var
kursets lengde noe kottete enn sist og antall deltakere ble tedusert til 19. Disse kom fta 16 ulike
land, med en majodtet fta Àfrika og Øst-Àsia. De 10 første dagene av kwset fant sted i Oslo fta
23. rrrat, etterfulgt av nesten seks måneder der deltakerne arbeidet med sine ptosjekter under
veiledning av internasjonale rådgivere på deres fagfelt. Sluttrapportene til disse prosiektene ble
presentert på den siste samlingen som fant sted i Hanoi, Vietnam, i en uke fta 27. novernbet.

Ut fra

Målgrupper for kurset vâf pefsolìef fn pnvat og offentlig sektor som arbeidet med
opphavsrettigheter og kollektìv forvaltning âv rettigheter i henhold til åndsverksloven.
av både norske og intemasjonale spesialister på alle aspektet ved
Det ble også gjennornført studiebesøk til norske
forvaltningsorganisasjoner, i tillegg til praktiske øvelser og utvikling av ferdigheter.
I(ursptogrammet var utviklet av Norcodes styre i tett samarbeid med !Ø[PO og affren ekspettise
fra inn- og utland. Progtammet er tilgjengelig på Norcodes nettsider.

I Norge ble det holdt foredrag

et velfungetende opphavstettsystem.

Programmet under oppfølgingsdelen i Vietnam ble planlagt og gier'norr'føtt i samarbeid med
Copyright Office of Vietnam. På denne måten fikk deltakeme et irmblikk i hvordan kollektiv
forvalt i.g av retúgheter fungerer i Vietnam, i tillegg til presentasjon og diskusjon av hverandres
prosiektrapporter. Som et ønske etter Oslo-delen av kurset, ble det også tid til diskusion omkring
den digitale utviklingefl innen opphavsrett som er en utfordring fot alle land.
Prosjektet hadde totale kostnader på 1,5 millioner, hvotav Utenriksdepartementet og Norad
sanunen bidro med 1 million kroner.

til

Føt, under og etter kutset har både deltakere og foredragsholdete hatt mulighetefl til å benfie
seg av et eget, lukket nettsted der kursmatetiale og egne prosjekter ligger lagtet. Nettstedet et
utyiklet av Âbbta Notge. Både dette og en egep Facebook-gruppehatvært gode måter for
deltakerne å holde kontakt med hverandre.
av kurset gSennomføtte Norcode ev4luednger med både deltakere og kursholdete.
av resultatene av evaluedngen vaf et fotslag fta stytet i Norcode om et mefltofpfogrâm.
Mentorprograflmet vil fungere sorq et ledd i veiledningen og oppfølgingen av deltakerne'

I etterkant

Ett

Styret i Norcode sa seg alt i alt svært fotnøyd med WIPO-Norcode kurset 2011, og ønsket å
gjennomføre et tilsvatende kurs i 2013.

3.8

Evaluering
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4.3

Vaþkomité

Valgkomitéen for 2017 / 2072 bestâr av:

Hilde Sjeggestad, juridisk rådgiver fot Norske Billedkunstnete
Sverte Pedersen, fotbundsledet, Notsk

fi

lm

forbund

Åse Hedsttøm, styreleder, TONO
Y zta: À'{.zrte Thorsb¡ dfuektør

4.4

ltrPl-Notge

Stytets arbeid

Styret gjennornførte 4 møtexi 20L1. Hovedmålet for styret har vætt å sikre fortsatt god utvikling i
organisasjonen, både når det gjelder administrasjon, ptosjekter, økonomi, intemasjonalt nettverk
og involvering og eierskap fra de norske medlemsotganisasjonene.

Det et tatt initiativ til og iverksatt planer for et nytt felles kursoppleggi20Tl saÍìmen med Wodd
Intellectual Property Oxgantzatton, WIPO. Styremedlemmet hat også deltatt i møtet med Norad
og har arbeidet med en utvidet Norad-søk adi207l. Styret har behandlet evaluedngen fta
!ØIPO/Norcode-kurset i 2009, r'oe som har vært viktig i planleggingen og g;lernotnføringen av
kurset i 201 1.
Stytet har diskutert prinsippet og retningslinjer fot uweþelse av Norcodes ptosjekter og videte
tatt initiativ til en kartlegging av tilgiengelige tessutset fot otganisasionen, både innad i
medlemsorganisasjonene og i Norcodes utvidede nettverk, nasjonalt og intemasjonalt Resultatet
av dette er en tessrüsovetsikt som vil ko--e til n¡.tte i Notcodes videre atbeid, sætlig i
forbindelse med kutsvirksomhet.

5. Regnskapsfønng og revision
Tinto Regnskap AS hat føft Norcodes regnskap siden oktober 2010.
Foreningens tevisot et statsautodsert tevisot Kåre Uppsüøm, Gdmsrud & Co., Oslo

6. ,A,dministtasjon
nars 20'1.'1. fl¡tet Notcode sammen med Kopinot fra Stenersgata 1Â til nye lokaler i
Stortingsgaten 22.Yed ã, væxe en del av kontodandskapet til Kopinot, sikres et tett samarbeid
mellom Norcode og en av medlemsorganisasjonene.

I

6.1 Stab
Frode Løvik lrrat vært Norcodes ditektøt gjennom }r'ele 207I . I mats 201 1 ovettok Anna Opland
Stenersen etter Madt Bakken som âdmiristrasjonsassistent, og hun haxvært engasjert på deltid
gjennom hele året. Sæmund Fiskvik og John-Villy Rudolph hzt i 2017 fortsatt sine
deltidsengasjement for å assistere i ledelsen og gjennomfødngen av Norcodes ptosjekter.
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6.2 Administtasjonens arbeid m.m.
Adrninistrasjonen er ansvadig for den fulle bredde av Notcodes daglige virke, inkludert
prosjektledelse, kontakt med partnere, verllikehold og utvikling av Norcodes internasjonale
nettvetk, kommunikasjonsarbeid, søknader og inntektsskaping, samt administrasjon av Norcodes
styre og deres møter.

6.3 Likestilling
Norcodes administrasjon består av både menn og kvinner. Likestillingsspørsmål er også et tema
Norcodes oppfølgrng av sine pârtnere, og Norcode hat tegistrert et økende antall kvinnelige
direktører i våre partnerorganisasjoner. Rekruttering til disse organisasjonene er utenfor
Norcodes ansvarsområde, men Norcode vil prioritere å gi støtte og opplæring til disse
direktørene.

6.4 Helse

i

ogmiljø

Virksomheten har ikke hatt arbeidsrelatert sykefrâvæt i2011- Arbeidsmiljøet anses for àvære
godt, og ¿.¡ s¡ ikke iverksatt spesielle tltak på dette feltet i 2011. Det har heller ikke vært
personskader i forbindelse med virksomh eten i 201.1.
IJtover reiser for å besøke pârtnere oglareta et intemasjonalt netwerþ har Norcodes
virksomhet liten innvirkning på det ytre rniï1øet, og et ikke regulet av konsesjoner eller pålegg av
miljømessig karakter.

7. Konklusjon
Norcode er en ung og vital organisasjon som innehar de nødven.lige ressurser for fortsatt drift.

I styret for Norcode, Oslo 31.12.2011/t5.05.201.2

Helge

^

skinen-Olsson, nestleder

â
(

7¿û

Cato Sfføm

4,tc t4ilc
Frode

Løvik dkektør
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