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Landrapport för Bonus Copyright Access:  

Nordiskt stormöte i Reykjavik 5-6 maj 2022 
 

Del 1 nøgletal: 

 

Spørgsmål Svar Forklaring 

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

Indtægt fra folkeskoler 114,9 Mkr Folkeskole: elever 6-16 år. Omfatter aftalen feks folkeskole og gymnasium, kan 
indtægten deles forholdsvis efter antal elever. 

Indtægt fra gymnasium 73,7 Mkr Gymnasium: elever 15-19 år. Omfatter aftalen feks folkeskole og gymnasium, 
kan indtægten deles forholdsvis efter antal elever. 

Indtægt fra Universitet / 
højere uddannelse 

71,0 Mkr 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) 

8,1 Mkr Øvrig uddannelse: all undervisning, som ikke passer i ovenfor. 

Samlet indtægt fra 
uddannelse 

267,7 Mkr   

Indtægt fra foreninger og 
virksomheder 

13,1 Mkr Trossamfund, kor, private virksomheder, dvs alt som ikke er uddannelse 
ovenfor 
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Indtægt fra øvrig licensiering 8,5 Mkr Feks digitaliseringsaftaler 

Samlet indtægt i 2018 289,3 Mkr fra alle aftaler 

Penge ud 

samlet udgift til 
administration i 2018 i % 

  

Udbetaling til forlag? Sum: 61,4 Mkr 
i %: 20,9 

(både fra kollektive og individuelle udbetalinger) 

Udbetaling til forfattere og 
oversættere ? 

Sum: 68,2 Mkr 
i %: 23,2 

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

Udbetaling til visuelle 
kunstnere? 

Sum: 76,4 Mkr 
i %: 25,9 

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

Udbetaling til noder? Sum: 20,7 Mkr 
i %: 7,0 

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

Udbetaling til journalister  / 
presse ? 

Sum: 67,6 Mkr 
i %: 23,0 

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

Udbetalt tilsammen 2018 294,3 Mkr  

Andre oplysninger 

Antal indbyggere i landet pr 
1.jan 2018 

10 379 295  

Antal folkeskole elever pr 1. 
sep 2018 

1 565 787  

Antal gymnasie elever pr 1. 
sep 2018 

460 764  
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Antal studerende ved 
Universitet og højere 
uddannelse pr 1. sep 2018 

330 448 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 

Nödavtal i samband med 
pandemin 

Temporary “Corona Agreement” with the Royal Library on its 
database with digitized Swedish newspapers 
Permission to make the database available via internet to all persons 
in Sweden to make it possible for researchers to get access from 
their homes. Remuneration: 80 000 SEK/month.  
 
Temporary “Corona Agreement” with the Royal Library on 
books 
Permission to, on request of researchers, doctoral students, and 
students writing bachelor’s or master’s theses, upload a low-
resolution copy of a book (not textbooks) in a cloud service and give 
access for screen reading only. Remuneration 100 SEK per copy per 
user.  
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Projekter (inklusive udredninger, statistikarbejde, kommunikation) afsluttede siden sidste stormøde 

Statistikarbete 
Statistikarbete 
Kommunikation 
Ekonomi 

Kvalitativa undersökningar i form av fokusgrupper  
Kvantitativa undersökningar, skola, högskola och arbetsplatslicens 
Ny webb, nytt digitalt informationsmaterial, nyhetsmail, CRM-system 
Nytt affärsdatasystem våren 2022 

 

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

Förhandling fördelning 
Lagstiftning/påverkan 
 
Statistikarbete 
Arbetsplatslicens 

Förhandling mellan medlemsorganisationerna rörande fördelning 
Uppvaktning av Justitiedepartementet kring DSM-direktivets 
implementering 
Kvalitativa undersökningar i form av djupintervjuer 
Omfattande förändringsarbete kring hela licensen; avtal, 
kommunikation, påverkansarbete med mera 

 

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

None   

Nyt/ændringer siden sidste stormøde (udover det der allerede er nævnt)4 

Digitalisering, övergripande 
 

Digitalisering av fakturering, utskick av information och handlingar, 
avtalstecknande, arkivering, signering och så vidare 

 

 

 


