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Hva skal jeg snakke om?
• Rolle- og ansvarsforståelse i foreninger
• Betydningen av tilknytningsform og regulering av dette
•

Ulike former for tilknytning av arbeidskraft og konsekvenser av dette

•

Arbeidsrettens særpreg

•

Nærmere om den arbeidsrettslige grensedragningen mellom arbeidstaker og
oppdragstaker

• Betydningen av opphavsrettigheter og lignende rettigheter
• «Overenskomster» i teatersektoren
• Covid-19

Rolle- og ansvarsforståelse
Livet og jussen i foreninger

Kort om foreningsretten
• Det finnes ingen lov,
bare prinsipper
• Stort sett samme regler
som i selskapsretten
• Ideelt og uten
«eierinteresser»

Tredjeparter,
f.eks. kreditorer,
samarbeidspartnere,
offentlige
myndigheter

Generalforsamling/årsmøte

Styret

Organisasjonens
forhold utad

Daglig
leder/gen.sek
.

Virksomhet

Personlig ansvar - rettslige utgangspunkter
• Hovedregel: Privatpersoner som utfører
handlinger på vegne av en juridisk person blir
ikke personlig ansvarlige
• Unntak: Ansvar for styremedlemmer for
forsettlig eller uaktsom handling eller
unnlatelse overfor medlemmer etc. eller andre
utenforstående.

Former for tilknytning av
arbeidskraft

Ansatt
Frivillighet

Innleid

Medlemsskap

Oppdrags
-taker

Verv

Frilanser

Regelverk/rettigheter

Arbeidstaker

Selvst. næringsdrivende
(oppdragstaker)

Frilanser (oppdragstaker)

Arbeidsmiljøloven,
arbeidstvistloven, ferieloven,
lønnsgarantiloven,
permitteringslønnsloven,
yrkesskadeforsikringsloven,
OTP-loven).

Omfattes

Nei, unntatt aml §§ 2-2 og
13-2

Nei, unntatt aml §§ 2-2 og
13-2

Lønn, skatt mv

Arbeidsgiver betaler lønn,
skatt og trygdeavgift

Selvst. næringsdrivende
fakturerer, betaler skatt,
trygdeavgift, pensjon,
yrkesskadeforsikring og
leverer næringsoppgave

Følger system for
arbeidstaker eller
selvst.næringsdrivende,
avhengig av lønn eller
faktura.

Folketrygdloven

Fulle rettigheter

•

•

•
•

Sykepenger: 80 % fra 17.
dag. Kan tegne
tilleggstrygd.
Dagpenger: Nei
Yrkesskade: Nei, mm
frivillig yrkesskadetrygd

•

•

Sykepenger: 100 % fra
17. dag. Kan tegne
tilleggstrygd.
Dagpenger: Omfattes
som arbeidstaker
(vanskelig å bevise reell
arbeidsløshet)
Yrkesskade: Nei, mm
frivillig yrkesskadetrygd

Arbeidsrettens særpreg

Det var en gang… Rt-1935-467
«Og i et almindelig arbeidsleieforhold kan efter
norsk rett utvilsomt en arbeidsgiver si op folk fra
sitt arbeide efter eget skjønn og god tykke med
lovlig frist uten at behøve at angi eller paavise
noget forsvarlig grunnlag eller nogen grunn
overhodet - og uten at være underkastet
domstolenes kritikk.»

Hva er «arbeidsrett» i dag?
• I utgangspunktet ren avtalerett
– Avtalefrihet
– Avtalen regulerer partenes plikter

• Dette utgangspunktet modifiseres:
• Arbeidsforholdets betydning for enkeltmennesket
og samfunnet
• Det skjeve styrkeforholdet

Løsningen
• Preseptorisk sosial vernelovgivning
– Arbeidsmiljøloven § 1-9: «Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst
for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt.»
– Tilsvarende i ferieloven § 3

• Retten til å danne fagforeninger og kreve tariffavtale, se
arbeidstvistloven § 3
– Forholdet mellom tariffavtaler og individuelle avtaler
• Tariffbundne virksomheter
• Ikke-tariffbundne virksomheter

Oversikt over lovgivning
•

Arbeidsmiljøloven

•

Ferieloven

•

Likestillings- og diskrimineringsloven

•

Personopplysningsloven og GDPR

•

Folketrygdloven

•

Permitteringslønnsloven

•

Særlovgivning innenfor aktuell bransje

•

Arbeidstvistloven

– Åndsverksloven

Arbeidsmiljøloven
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapittel 2 A. Varsling
Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet
Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv
Kapittel 6. Verneombud
Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg
Kapittel 8. Informasjon og drøfting
Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten
Kapittel 10. Arbeidstid (Egen forskrift om arbeid ved teater og opera)
Kapittel 11. Arbeid av barn og ungdom
Kapittel 12. Rett til permisjon
Kapittel 13. Vern mot diskriminering
Kapittel 14. Ansettelse mv
Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold
Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
Kapittel 17. Tvister om arbeidsforhold

•
•

Reglene må følges for arbeidstakere
Enkelte regler gjelder også andre, se f.eks. aml § 2-2 om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne
arbeidstakere (Rt-1990-419 (Musikkorps/Asbest)) og aml § 13-2 om diskriminering

Minimumskrav til arbeidsavtalens innhold, aml §
14-6
a) Partenes identitet
b) Arbeidsplassen/-stedet + forretningsadresse
c) Arbeids-/stillingsbeskrivelse, tittel eller
arbeidskategori
d) Tiltredelsestidspunkt
e) Midlertidig arbeid: Forventet varighet og
grunnlaget for ansettelsen
f) Prøvetid: Avtalt prøvetid og adgang til å forlenge
prøvetid

Minimumskrav til arbeidsavtalens innhold, aml §
14-6 (forts)

– (Periodevis: Tidspunkt eller beregningsgrunnlag for når
arbeidet skal utføres)

k) Lengden av pauser
l) Avtale om arbeidstidsordning etter aml § 10-2 (2), (3)
eller (4)
m) Eventuelle tariffavtaler og tariffparter

Kan henvise til lov, forskrift,
tariffavtale

g) Rett til ferie og -penger + regler om fastsettelse av
ferietidspunkt
h) Oppsigelsesfrister
i) Lønn + tillegg + andre godtgjøringer
j) Lengde + plassering av daglig og ukentlig arbeidstid

Ot.prp. nr. 3 (1975-1976) s. 31
«Etter departementets mening må en derfor, slik
arbeidervernloven gjør fortsatt bygge på de tre
grunnleggende forutsetninger for den
individuelle arbeidsavtale, nemlig
arbeidsgiverens styringsrett, arbeidstakerens
arbeids- og lydighetsplikt, og arbeidsgiverens
omsorgsplikt.»

Hva er arbeidsgivers styringsrett?
• Arbeidsgiver har i kraft av sin styringsrett rett til å lede, fordele og
kontrollere arbeidet, samt inngå arbeidsavtaler og bringe dem til
opphør.
• Kompetanse til å ensidig fastsette bestemmelser som er bindende for
arbeidstaker
– Ikke gjennom lov eller avtale

 Inngår i arbeidstakers tjenesteplikter - brudd kan medføre reaksjoner, på
samme måte som brudd på andre regler i lov eller avtale.
– Lydighets- og resignasjonsplikt

• Styringsrett = overordning/underordning = makt = ansvar

Styringsretten
«Restkompetanse»
Arbeidsavtale

Lov

Tariffavtale

Saklighet og
forholdsmessighet

Arbeidsrettslig grense mellom
arbeidstaker og oppdragstaker
Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Utgangspunktet
• Aml. 1-8 (1): «Med arbeidstaker menes i denne lov enhver
som utfører arbeid i annens tjeneste.»
• Feriel. § 2 (1): «Enhver som utfører arbeid i annens tjeneste
(arbeidstaker) har rett til ferie etter denne lov.»

Momenter ift aml – NOU-2004-5 s 153
• Om arbeidet skal utføres personlig eller om medhjelpere kan
benyttes.
• Om arbeidet skal skje underordnet den annens ledelse og kontroll –
les styringsrett
• Hvem skal stille til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap,
arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for
arbeidets utførelse
• Hvem har risikoen for resultatet av arbeidsinnsatsen.
• Hvordan utbetales vederlaget for arbeidsinnsatsen.
• Er tilknytningsforholdet mellom partene av lengre eller kort
varighet, oppsigelig og med oppsigelsesfrist.
• Hvorvidt det arbeides hovedsakelig for én eller flere
oppdragsgivere.

Nyere høyesterettspraksis fra andre områder
• HR-2013-628-A (Beredskapshjem) – oppdragstaker
• HR-2013-630-A (Avlaster I) – arbeidstaker hos familie

• HR-2016-1366-A (Avlaster II) – arbeidstaker i eget hjem

Rettspraksis fra teatersektoren - Rt-19581229 (Nationaltheatret/Sceneinstruktør)
• To sceneinstruktører ansett som arbeidstakere etter
ferieloven.
• Hadde som frilansere påtatt seg oppdrag for teateret.
• Benyttet «Normalkontrakt» utformet i Overenskomst mellom
Norsk Teaterlederforening og Norsk Sceneinstruktørforening.

Fra byrettens dom, tiltrådt av Høyesterett
Retten er av den oppfatning at saksøkerne i sitt arbeid har vært underkastet teatrets styringsrett. Det er
teatret som har det siste ord når det gjelder besettelse av roller, bearbeidelse og beskjæring av stykket.
Det synes klart at teatret kan foreta endringer i prøvetiden ved å bestemme en omlegging av denne for
enkelte dager eller tilleggsprøver. Teatret har rett til å iverksette kontrollforanstaltninger med hensyn til
fremmøte til prøvene og må også ha rett til å kontrollere at instruktøren oppfyller sine andre gjøremål
som instruktør.
Det ansees ikke å være uforenelig med en arbeidsavtale at det treffes bestemmelse om innskrenkninger
i arbeidsledelsens styringsrett. Det vesentlige i denne forbindelse synes å være at det er teatrets ledelse
som har styringsretten, hvor intet annet spesielt er avtalt.
At ledelsens styringsrett på det rent kunstneriske område er beklippet – er en naturlig følge av en
alminnelig anerkjennelse av at en kunstner for å kunne yte sitt beste må ha frihet til å forme sitt
kunstverk innenfor den ramme som er trukket opp. Det er ikke engang i industrien ukjent at arbeiderne
søker å beskjære ledelsens styringsrett, og at de i de seneste tariffavtaler har oppnådd en
rådføringsplikt for ledelsen på enkelte områder, jfr. hovedavtalen av 1954 § 9.
Retten kan heller ikke se at bestemmelsen i § 2 annet ledd i kontrakten kan endre noe på dette syn. Det
fremgår av denne bestemmelse at instruktøren ikke kan kreve stykket fremført etter sin instruksjon mot
teatrets ønske. Også der ligger den endelige beslutning hos teatrets ledelse. At instruktøren trekker seg
tilbake fordi vedkommende ikke finner å kunne bøye av for ledelsens krav, og da har rett til full
godtgjørelse, kan like godt sees som en beskyttelse av instruktøren som arbeidstager i tråd med en
arbeidstagers rett til erstatning i visse tilfelle mot urimelig oppsigelse.

Fra byrettens dom, tiltrådt av Høyesterett
Heller ikke kan den omstendighet utelukke saksøkerne fra å
betraktes som arbeidstagere at godtgjørelsen for deres arbeid er
fastsatt individuelt og på forhånd til en bestemt sum.
Avtale om en fast godtgjørelse for et arbeid er på ingen måte
uforenelig med en arbeidsavtale eller ukjent i arbeidsforhold
ellers. At instruktørene ikke utbetales etter en fast tariff, er neppe
et moment som i denne forbindelse kan tillegges noen
avgjørende vekt.
På et felt som dette er det naturlig at vedkommendes anseelse
må få betydning for vederlaget, enten det nå måtte være basert
på en fast årsgasje eller pr. stykke.

Fra byrettens dom, tiltrådt av Høyesterett
Retten mener det ikke kan være tvilsomt at en
sceneinstruktør stiller sin arbeidskraft til
disposisjon for teatret. Avtalen må ansees å ha
et så personlig innhold at instruktøren ikke kan
ansees berettiget til å la noen del av sitt arbeid
utføres av andre, med mindre dette er avtalt.

Fra byrettens dom, tiltrådt av Høyesterett
Retten legger ved sin avgjørelse vesentlig vekt
på at arbeidet utføres i arbeidsgiverens
virksomhet. Arbeidet utføres på teatrets
arbeidsplass og er knyttet fast sammen med
teatrets personale for å frembringe det ferdige
«produkt», Herav følger at instruktøren må
avpasse seg etter teatrets virksomhet som
enhver annen som er ansatt der.

Fra byrettens dom, tiltrådt av Høyesterett
Retten kan heller ikke finne at det er noe nødvendig kriterium
for en arbeidstager at han er ansatt på oppsigelse.
At en arbeidstager er antatt til utførelse av et bestemt arbeid
er ikke ukjent i arbeidsretten og arbeidervernloven har også
særlige bestemmelser om slike forhold, jfr. § 33, 1 siste ledd.
Denne form for avtale er meget alminnelig i teaterforhold og
anvendes også for skuespillere som er «freelancers».
At instruktøren skulle stå i noen særstilling med hensyn til
erstatning for brutt kontrakt kan ikke sees.
De av saksøkte påberopte høyesterettsdommer fastslår da
også at arbeidsgiveren plikter å betale lønn kontraktstiden ut i
tilfelle som utvilsomt må ansees som arbeidsavtaler.

Fra byrettens dom, tiltrådt av Høyesterett
Hva endelig det forhold angår at iscenesetteren har eiendomsretten til
iscenesettelsen, vil retten peke på at dette på ingen måte er noen
enkeltstående foreteelse i arbeidsforhold. Retten går ut fra at også den
på årsgasje ansatte iscenesetter har visse rettigheter til sitt åndsverk,
hvis ikke kontrakten inneholder noen annen bestemmelse.
Også på andre områder, kjenner man en rett for arbeidstageren til
åndsverk han har frembrakt i sitt arbeid. Det er tilstrekkelig å peke på
retten til oppfinnelser og de kontraktsbestemmelser dette har avfødt i
Ingeniørforeningens normalkontrakter.
Retten har inntrykk av at iscenesettelsen opptar instruktørens hele
arbeidskraft i den tid iscenesettelsen pågår. At iscenesetteren har
adgang til å påta seg også andre oppdrag kan etter rettens mening
ikke vært avgjørende for bedømmelse av forholdet. Ferieloven får jo
også anvendelse på bistilling.

Hvordan evt. unngå at oppdragstaker/frilanser i
realiteten er arbeidstaker etter aml og feriel.?
• Alle formaliteter på plass: Kontrakt med juridisk enhet (og helst
faktura?)
• Definere resultatet
• Vederlag knyttet til resultatet, ikke timer
• Medhjelpere kan benyttes – ikke personlig ytelse
• Ikke løpende styring og kontroll med aktiviteter (kun resultat)
• Oppdragstaker stiller med maskiner, redskap, arbeidsmaterialer
eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse
• Enkeltstående oppdrag
• Arbeid for flere oppdragsgivere
• NB! Rettspraksis viser prosessrisiko!
• NB2! Risiko ligger hos dere! Ingen kontrakt = arbeidstaker

Retten til arbeidsresultatet

Noen utgangspunkter
• Åvl § 2 (1): Opphavers opphavsrett til åndsverk.
• Åvl § 16 (1): Utøvende kunstners enerett til å råde over sin
fremføring av et verk eller tradisjonsuttrykk.
• Åvl § 20 (1): Produsentens enerett til å råde over lydopptak
og film.
• Rett til vederlag, åvl §§ 18, 19 og 21.
• Retten til eget bilde, åvl § 104
• Spørsmål
1.
2.

Hva skal til for å ha vern?
Går rettigheter over i arbeids- eller oppdragstakerforhold – og
i tilfelle: hvor langt?

HR-2007-1613-A (Huldra i Kjosfossen)
• Hybris AS fikk ikke medhold i at en ca to
minutter lang forestilling tilfredsstilte kravet
til orginalitet for å anses som åndsverk
etter åvl § 1 (2) nr. 3. Flåm Utvikling AS
kunne sette opp forestillingen uten
samtykke fra Hybris AS.

HR-2007-1613-A (Huldra i Kjosfossen)
«Fra perrongen kan de høre «Nøringen» spilles via høyttalere som står slik at det høres ut som om lyden
kommer fra fossen. Etter samme musikalske introduksjon som ble spilt på toget, høres en
kvinnestemme som til musikken synger stevet «Til Nøringen», hvori første refrenget lyder:
«Eg ser deg, eg ser deg, man kan ikkje koma til deg. Eg ser deg, eg ser deg, men kan ikkje koma til deg.»
Samtidig kommer det til syne en kvinneskikkelse på et platå nær fossefallets nedslag. Hun kommer fram
fra bak en stein, og visuelt ser det ut som om hun stiger opp fra vannet i fossen. Hun har langt sort hår,
og hun er iført en vid rød kjole med bredt gullbelte. Avstanden til publikum er så lang at publikum ikke
kan se detaljer ved kvinnen ut over dette. Mens hun tilsynelatende synger, går hun litt fram og tilbake,
svinger litt på seg, men uten å danse, mens hun gjør enkle og rolige bevegelser med armene.
Innimellom ser hun ned mot publikum, men tar ikke kontakt på noen annen måte. Etter en stund
vender hun ryggen til publikum og går tilbake til sitt skjulested, tilsynelatende ned i fossen. Sangen
fortsetter imidlertid. Umiddelbart etter at skikkelsen har forsvunnet ut av syne for publikum, dukker en
tilsvarende skikkelse opp ved ruinene av en gammel kraftstasjon, anslagsvis 50 meter til høyre for der
den første viste seg. Denne skikkelsen er litt nærmere publikum, men fortsatt så langt unna at detaljer
ikke er synlige. Skikkelsen beveger seg langs grunnmuren av stasjonen, forsvinner inn i ruinen, kommer
igjen kort til syne i grunnmurens vindu, før hun forsvinner inne i ruinen. Da dukker den første skikkelsen
opp igjen på det første stedet. Det synges fortsatt, og skikkelsen er nå noe mer aktiv i forhold til å søke
kontakt med publikum på perrongen. Fortsatt er det tale om enkle bevegelser. Etter en kort stund
stopper hun opp og vinker sakte til publikum, før hun snur seg og relativt raskt igjen forsvinner bak sitt
skjulested, tilsynelatende ned i fossen. Deretter toner sangen og musikken ut. Det hele tar ca 2
minutter.»

HR-2007-1613-A (Huldra i Kjosfossen)
«For at en frembringelse skal ha karakter av
«åndsverk» i åndsverkslovens forstand, må den
være resultat av en individuelt preget skapende
innsats, og ved denne innsatsen må det være
frembrakt noe som fremstår som originalt»

HR-2007-1613-A (Huldra i Kjosfossen)
«Forestillingen «Huldra i Kjosfossen» inneholder ikke noen handling, men tar sikte på å fremstille huldra slik
hun fremstår i norsk folketradisjon. … Selv om det finnes flere oppfatninger om huldra, og huldrefiguren kan
fremstilles på flere måter, går forestillingen ut på å billedliggjøre huldra slik hun fremstår i folketradisjonen.
Spørsmålet blir da om denne forestillingen inneholder en tilstrekkelig individuell og særpreget fremstilling av
denne figuren. Etter mitt syn gjør den ikke det.

Siden det sceneverk vi her står overfor, ligger nært opp til en iscenesettelse, må det stilles særlige krav til
originalitet. … For at sceneinstruktør skal få opphavsrett til iscenesettelsen, må han ha endret verket eller
tilført det noe vesentlig nytt.
Den huldrefigur som fremstilles i «Huldra i Kjosfossen», bygger på kjente elementer i folketradisjonen om
huldra. Hun har langt hår, fremstår med en «mystisk» tiltrekningskraft, er lokkende, men samtidig uoppnåelig.
Det eneste som mangler, er at huldra i forestillingen ikke har hale. … Heller ikke for øvrig inneholder
forestillingen elementer som gir den tilstrekkelig grad av originalitet. De bevegelser huldra gjør i forestillingen,
er enkle og uoriginale, og både sang og melodi er hentet fra norsk folkemusikk. Det er heller ikke noe originalt
ved kostymet – en lang og vid rød kjole. ... Selv om det ikke tidligere har vært satt opp en huldreforestilling
med akkurat samme innhold, kan sammenstillingen av elementene i forestillingen ikke ses å gi forestillingen
tilstrekkelig særpreg. Forestillingen inneholder ikke noen handling, og som fremholdt av lagmannsretten,
strekker de karaktertrekk som huldra i forestillingen fremstår med, seg ikke «nevneverdig ut over den
alminnelige assosiasjonen de fleste gjennom folkelig overlevering har knyttet til figuren huldra, og som
regelmessig 'må' være med i en forestilling skapt omkring denne figuren.»

HR-2010-527-A (Brent av frost)
• Kvinnelig filmskuespiller fikk medhold i at
en to sekunders samleiescene tilfredsstilte
kravene til «fremføring av et verk».
• NRK fikk ikke medhold i at visningen var
dekket av sitatretten som krevde at
visningen var «i samsvar med god skikk
og i den utstrekning formålet betinger».

HR-2010-527-A (Brent av frost)
«Filmen … bygger på historien om en nordmann som under
annen verdenskrig skjulte russiske partisaner for tyskerne i
Finnmark og senere ble vervet av russisk etterretning. I en av
scenene har han og hans kjæreste … samleie i en båt full av
fisk, og hun vises så naken forfra i ca. to sekunder.

Mandag … ble dette utsnittet av filmen vist av …NRK … under
fjernsynsprogrammet «Store Studio». Bakgrunnen var at den
norske filmen «Kill Buljo», som skulle ha premiere fire dager
senere, inneholder parodier på scener fra tidligere filmer. I
programmet ble de to filmskaperne av «Kill Buljo» intervjuet, og
utsnitt fra deres versjon av kjente sekvenser fra filmer som
«Karate Kid», «Titanic» og «Brent av frost» ble så sammenlignet
med klipp fra originalfilmene.»

HR-2010-527-A (Brent av frost)
«Ved vurderingen kan det være grunn til å ta
utgangspunkt i at opphavsmannens enerett til et
åndsverk er begrunnet i behovet for et vern mot
etterligning (plagiat) av frembringelsen. De utøvende
kunstneres beskyttelse gir derimot vern mot utnytting
av deres personlige prestasjon, ikke
fremføringsmåten. … Det uttales [i juridisk teori] at
fremføringen må være av kunstnerisk art, slik at den
kan gi en opplevelse av estetisk karakter, mens det
ikke kan oppstilles noe originalitetskrav, slik som for
åndsverk.»

HR-2010-527-A (Brent av frost)
«Det … kan [ikke] stilles noe krav om at filmklippet
som ble vist, har verkshøyde. Videre må det legges
til grunn at [As] prestasjon innebar en opplevelse av
kunstnerisk karakter som … gav henne enerett til å
råde over sin fremføring. Det er nok så at det går en
nedre grense for hva som kan ansees som
«fremføring» i lovens forstand. Men mitt syn er at
selv om selve nakenscenen var kort – to sekunder –
og uten replikker, må også den ha vern etter
bestemmelsen.»

HR-2010-527-A (Brent av frost)
«Programmets visning av sekvensen fra
filmen «Brent av frost» varte lenger, med
samleiescenen fulgt av de to sekundene
hvor [A] vises naken. Jeg finner det klart at
NRK kunne vise samleiet. Derimot foreligger
det ingen tilfredsstillende forklaring på at
den etterfølgende nakenscenen ble tatt
med.»

Overgang av opphavsrett i arbeidsforhold (og
oppdragsforhold) – Ot.prp. nr. 104 s. 250 flg.

«Utgangspunktet etter norsk rett er at
opphavsretten oppstår hos opphavsmannen
…. Dette gjelder også når verket skapes i
arbeidsforhold. Skal opphavsretten utnyttes
av en juridisk person, for eksempel en
arbeidsgiver, forutsetter dette en overgang
av rettighetene.»

Overgang av opphavsrett i arbeidsforhold (og
oppdragsforhold) – Ot.prp. nr. 104 s. 250 flg.
«I arbeidsforhold vil ofte en overgang av
opphavsretten være uttrykkelig avtaleregulert
gjennom individuelle eller kollektive avtaler, men
ikke alltid. Hvorvidt retten til å bruke verket anses
overført til arbeidsgiver i kraft av et arbeidsforholdet
vil etter gjeldende rett bero på en tolkning av
arbeidsavtalen, hva som er sedvanlig innenfor de
ulike arbeidsfelt, hva som kan anses stilltiende
forutsatt mellom partene, eller eventuelt hva som
måtte være uttrykkelig avtaleregulert om overføring
av rettigheter skapt i arbeidsforholdet.»

Overgang av opphavsrett i arbeidsforhold (og
oppdragsforhold) – Ot.prp. nr. 104 s. 250 flg.
«Det gjeldende ulovfestede prinsipp i norsk rett går ut på at
opphavsrett til verk skapt i arbeidsforhold, i mangel av annen
avtale, anses overgått til arbeidsgiveren i den utstrekning det er
nødvendig for at arbeidsforholdet skal nå sitt formål, og det
dessuten er omfattet av arbeidstakerens oppgaver i
arbeidsforholdet å skape slike verk …. Arbeidsgiveren erverver
opphavsretten så langt det er nødvendig eller rimelig for at
arbeidsavtalen skal nå sitt formål, eller så langt der er nødvendig
av hensyn til arbeidsgiverens normale virksomhet…. Dette beror
på en konkret vurdering og kan i noen tilfeller tilsi en helt
begrenset rettighetsovergang, og i andre tilfeller innebære at
opphavsretten anses overdratt i sin helhet til arbeidsgiveren.»

Overgang av opphavsrett i arbeidsforhold og
oppdragsforhold – Ot.prp. nr. 104 s. 250 flg.
«I juridisk teori er det også antatt at den ulovfestede
regelen om overgang av opphavsrett i arbeidsforhold også
kan være utgangspunkt ved vurderingen om det skal skje
en overgang i oppdragsforhold»

Lovforslaget § 71 (kodifisering) – ikke fulgt opp
av Stortinget
«Opphavsrett til åndsverk som er skapt av en arbeidstaker går
over til arbeidsgiveren i den utstrekning arbeidsforholdet
forutsetter at det skapes åndsverk, og slik overgang er
nødvendig og rimelig for at arbeidsforholdet skal nå sitt formål.
Det samme gjelder adgang til endring av verket og
videreoverdragelse av retten. Bestemmelsene i første og andre
punktum gjelder ikke rettigheter etter § 5 eller der annet er avtalt.
Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende i
oppdragsforhold, og i lignende tilknytningsforhold hvor verket
skapes på bestilling og opphaveren er uten økonomisk risiko for
resultatet av det som skapes.»
• Lurt å regulere i avtale?

«Overenskomster»

Oversikt
Spekter
• Norsk skuespillerforbund og
Norske dansekunstnere
• LO-forbundene Fagforbundet,
NTL og CREO (tidl MFO)
• Norsk
Sceneinstruktørforening og
CREO/Norske Scenografer

Norsk Teater- og
Orkesterforening (NTO)
• Norske dansekunstnere og
Musikernes fellesorganisasjon
• Norske dansekunstnere:
Koreografer
• Norske Dramatikeres forbund
• Norsk komponistforening
• Nya Nordiska
Teaterförläggarföreningen
• Norsk oversetterforening
• TONO

Hva reguleres i overenskomstene?
• Ansettelse og oppsigelse – arbeidets omfang + opptak og
visning + prøve
• Arbeidstid og godtgjørelse – nattarbeid + delt dagsverk +
prøver + definisjon av arbeidstid + godtgjørelse
• Sosiale bestemmelser – ferieavvikling + permisjon +
ulykkesforsikring for fritiden
• Reise og turné
• Lønn – lønnsansiennitet
• Elever, auditions og understudy
• Opphavsrett for scenografinstruktør, scenograf,
kostymedesigner, koreograf og fremføringsrett for teateret

Dramatiker, oversetter, komponist, musikk
• Honorar og royalty + opphavsrett og bruksrett

Teaterdrift i koronatid

Oversikt
• Eksisterende avtaler
– Billetter som ikke kan brukes refunderes (ytelse mot ytelse), med
mindre kontraktsklausul om noe annet
– Husleie og andre pengeytelser betales, med mindre force majeureklausul for pengedebitor, avbestillingsklausul, oppsigelsesklausul el.l. i
avtalen.
– Naturalytelser ytes, med mindre
• force majeure-klausul for realdebitor, avbestillingsklausul, oppsigelsesklausul
el.l. i avtalen.
• ulovfestet force majeure

– Ansatte permitteres eller nedbemannes

• Fremtidige kontrakter
– Adresser potensielle utfordringer knyttet til korona uttrykkelig i
kontrakten! (Ikke nødvendig ved ansettelsesforhold permittering)

Hva må dere sitte igjen med?
•

Styremedlemmene har et reelt ansvar, både på vegne av virksomheten og
personlig

•

Vær bevisst om du inngår avtale med arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende
eller frilanser – følg opp i kontrakt og praksis!
– Tariffbundne virksomheter må følge tariffavtaler – større avtalefrihet for andre
– Relevant lovgivning må følges – forutsetter kunnskap om regelverket

•

Avklar risiko, ansvar, oppgaver og betingelser ved å regulere dette i kontrakten
–
–
–
–
–
–

Lønn/honorering
Naturalytelsens omfang, plassering (og kvalitet)
Immaterielle rettigheter, herunder overgang av råderett og vederlag etter åvl
Korona
Konfidensialitet?
Deltakelse på markedsføringstiltak?

Takk for oppmerksomheten!

