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Landrapport til Nordisk stormøde 5. Mai 2022 

Del 1 nøgletal: 

 

Spørgsmål Svar Forklaring 

Penge ind (i lokal valuta, så omregner jeg til EUR på et fælles tidspunkt) 

Indtægt fra folkeskoler  Folkeskole: elever 6-16 år. Omfatter aftalen feks folkeskole og gymnasium, kan 
indtægten deles forholdsvis efter antal elever. 

Indtægt fra gymnasium  Gymnasium: elever 15-19 år. Omfatter aftalen feks folkeskole og gymnasium, 
kan indtægten deles forholdsvis efter antal elever. 

Indtægt fra Universitet / 
højere uddannelse 

 Universitet/højere uddannelse: all uddannelse der kræver bestået gymnasium 
for optagelse. Omfatter aftalen feks gymnasium og universitet, kan indtægten 
deles forholdsvis efter antal elever. 

Øvrig uddannelse 
(musikskole, aftenskole etc) 

 Øvrig uddannelse: all undervisning, som ikke passer i ovenfor. 

Samlet indtægt fra 
uddannelse 

122.500.000 ISK 
870.000 EUR 

 Blanket licence for all public educational activities 

Indtægt fra foreninger og 
virksomheder 

26.628.753 ISK 
189.000 EUR 

Trossamfund, kor, private virksomheder, dvs alt som ikke er uddannelse 
ovenfor 

Indtægt fra øvrig licensiering  Feks digitaliseringsaftaler 

Samlet indtægt i 2021 149.128.753 ISK 
1.059.000 EUR 

fra alle aftaler 
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Penge ud 

samlet udgift til 
administration i 2021 i % 

8,7%  

Udbetaling til forlag? Sum: 
i %: 24,315 

(både fra kollektive og individuelle udbetalinger) 

Udbetaling til forfattere og 
oversættere ? 

Sum: 
i %: 43,396 

både til skønlitterær og faglitterær (både fra kollektive og individuelle 
udbetalinger) 

Udbetaling til visuelle 
kunstnere? 

Sum: 
i %: 20,236 

billedkunst, grafik, foto (inkl pressefoto) (både fra kollektive og individuelle 
udbetalinger) 

Udbetaling til noder? Sum: 
i %: 6,557 

dvs komponister og sangskrivere  (både fra kollektive og individuelle 
udbetalinger) 

Udbetaling til journalister  / 
presse ? 

Sum: 
i %: 5,496 

artikler fra blade og aviser, samt redaktører og kritikere (både fra kollektive og 
individuelle udbetalinger) 

Udbetalt tilsammen 2018   

Andre oplysninger 

Antal indbyggere i landet pr 
1.jan 2021 

364.134  

Antal folkeskole elever pr 1. 
sep 2020 

46.688  

Antal gymnasie elever pr 1. 
sep 2020 

24.261  

Antal studerende ved 
Universitet og højere 
uddannelse pr 1. sep 2020 

22.067 omregnet til fuldtidsstudie, feks antal hoveder / 60 ects eller læg sammen to 
deltidshoveder til et   
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Del 2 Oplysninger / nyheder: 

Spørgsmål Svar Forklaring 

Aftaler indgået eller fornyet siden sidste stormøde 

Aftale: Blanket licence for 
public educational activities  
 

Had been in renewal process for months, unchanged, and was ready 
for signing last year. After the elections the newly elected 
representatives decided to reorganize the cabinet. Since then no one 
seems to know who is responsible for the agreement. Ministers, their 
assistants, office managers and several officials have been contacted 
and for months they have been referring to each other. 

 

Projekter (inklusive udredninger, statistikarbejde, kommunikation) afsluttede siden sidste stormøde 

Skriv titel og 
beskrivelse/konklusion 

  

Påbegyndte projekter (inklusive udredninger, statistikarbejde, kommunikation) siden sidste stormøde 

Skriv titel, beskrivelse og 
hvad det skal understøtte 
(formål) 

  

Lovændringer, der på en eller anden måde påvirker ophavsret, organisationen eller rettighedshavere 

Lovændring: 53/2019: (ESB) 2017/1128 (Cross border portability of online content) 
88/2019: 2014/26/ESB (Collective management of copyright and 
related rights) 
13/2021: 2017/1564 (Marrakech) 

 

 


