Landrapport til Nordisk stormøde 5. maj 2022 i Reykjavík
Rapport 2021 fra Fjølrit, Færøerne.

Del 1 nøgletal:
Spørgsmål

Svar

Forklaring

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

Dkr 1.396.200,00

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

Indtægt fra gymnasium

Dkr 742.688,73

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

Indtægt fra Universitet /
højere uddannelse

Dkr 320.736,97

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)

Dækket i aftalen med
kommunerne vedr.
folkeskolerne

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

Samlet indtægt fra
uddannelse

Dkr 1.063.425,70

Indtægt fra foreninger og
virksomheder

Dkr 414.247,39

Indtægt fra øvrig licensiering

Trossamfund, kor, private virksomheder, dvs alt som ikke er uddannelse
ovenfor
Feks digitaliseringsaftaler
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Samlet indtægt i 2021

Dkr 2.873.873,09

fra alle aftaler

Penge ud
samlet udgift til
administration i 2021 i %

Dkr 746.040,52
25,96%

Udbetaling til forlag?

Sum: Dkr 323.154,97
i %: 21,48

(både fra kollektive og individuelle udbetalinger)

Udbetaling til forfattere og
oversættere?

Sum: Dkr 898.784,07
i % 59,75

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

Udbetaling til visuelle
kunstnere?

Sum: Dkr 111.390,89
i % 7,40

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

Udbetaling til noder?

Sum: Dkr 160.477,23
i % 10,67

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

Udbetaling til journalister /
presse ?

Sum: Dkr 10.537,79
i % 0,70

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

Udbetalt tilsammen 2021

Dkr 1.504.344,95

Andre oplysninger
Antal indbyggere i landet pr
1.jan 2021

52894

Antal folkeskole elever pr 1.
sep 2021

7309

Antal gymnasie elever pr 1.
sep 2021

2216
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Antal studerende ved
Universitet og højere
uddannelse pr 1. sep 2021

957

omregnet til fuldtidsstudie, feks antal hoveder / 60 ects eller læg sammen to
deltidshoveder til et

Del 2 Oplysninger / nyheder:

Spørgsmål

Svar

Forklaring

Aftaler indgået eller fornyet siden sidste stormøde
Aftale:

Aftalerne med kommunerne blev fornyet i løbet af 2020, og nu
mangler der kun at indgå aftale med én enkelt kommune.

lav en ny række for hver aftale. Brug
max 6 linjer. Eksempler på relevant
information:
Ansvarlig aftalepart?
Hvem omfatter aftalen?
Hvilken type brug omfatter aftalen?
Hvad er enheden for penge ind?
Hvordan beregnes penge ud?

Projekter (inklusive udredninger, statistikarbejde, kommunikation) afsluttede siden sidste stormøde
Skriv titel og
beskrivelse/konklusion

brug max 6 linjer. Lav en ny række for
hvert projekt. Et projekt kan være feks
indsamle viden til grundlag for
aftaleforhandling, arbejde for
lovændring, at lave en video, afholde
en workshop, osv.

Påbegyndte projekter (inklusive udredninger, statistikarbejde, kommunikation) siden sidste stormøde
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Skriv titel, beskrivelse og
hvad det skal understøtte
(formål)

FjølNám. Aftale blev 17. februar 2021 indgået med
undervisningscentralen Nám om udvikling og samarbejde om
læringsplatformen FjølNám, som er en delvis oversættelse af
Kopiostos læringsplatform Kopiraittila.

brug max 6 linjer. Lav en ny række for
hvert projekt. Et projekt kan være feks
indsamle viden til grundlag for
aftaleforhandling, arbejde for
lovændring, at lave en video, afholde
en workshop osv.

SamRit. Der har været kommunikation og møder mellem Fjølrit og
foreningen SamRit om muligheder for at digitalisere og udgive alle
færøske salmer og andre religiøse tekster, noder m.v. på en digital
platform. SamRit ønsker en kollektiv aftale, der både indeholder
tilladelse til digitalisering og ubegrænset brug (streaming).
Lydbøger. Forhandlinger foregår mellem Fjølrit,
Undervisningsministeriet (Uttanríkis- og mentamálaráðið) og
Landsbibliotekets lydbogstjeneste (Ljóðbókatænastuna) om en eller
flere aftaler om netbaseret brug af lydbogsmateriale gennem
bibliotekerne.
Spørgeskemaundersøgelse i folkeskolen. Formålet med
undersøgelsen var både at indsamle statistik over omfanget af
brugen og at tilvejebringe et grundlag for udbetaling til
rettighedshavere. Lærerne der svarede på undersøgelsen, deltog i en
lodtrækning om at få et gratis besøg af en kunstner eller et forlag,
som er medlem af Fjølrit.
Lovændringer, der på en eller anden måde påvirker ophavsret, organisationen eller rettighedshavere
Lovændring:

Der arbejdes med en opdatering af biblioteksloven, hvor også
reglerne om biblioteksafgiften vil blive opdateret. Den nye lov vil
medtage biblioteksafgift på digitale værker.
Fjølrit påtænker at overtage forvaltningen af biblioteksafgiften, der pt.
ligger hos Nationalbiblioteket.

Brug max 6 linjer. Lav en ny række for
hver lov/paragraf.
Det kan være lov om ophavsret, skat,
arv, personværn osv. Eksempler på
relevant information:
1. Hvilken lov?
2. paragraf?
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3. for hvem har den betydning?
4. på hvilken måde?
5. evt indsats fra organisationen?
Nyt/ændringer siden sidste stormøde (udover det der allerede er nævnt)
Hvad sker og på hvilken
måde kan det have
betydning for
organisationen,
rettighedshaverne eller
andet relevant?

En omstrukturering af administrationen er i gang. Heidi, som de
sidste 4 år har været eneste ansatte og har fungeret både som ITudvikler og koordinator, er pr. 1. april 2022 gået ned på halv tid og
fokuserer nu på sin kernekompetence; IT. De øvrige administrative
opgaver varetages nu af Arnbjørn, som er ansat på timeløn. Samtidig
med at de har ansvar for hvert deres område, kan de sparre.

brug max 6 linjer. Lav en ny række for
hver nyhed.
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