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KJÆRE MEDLEM
Vi i Gramo har lagt et arbeidsomt og krevende år bak oss.
Vi er kommet langt i prosessen med å utvikle og erstatte
vårt kjernesystem. Det nye systemet, som har fått navnet
Echo, har tatt lengre tid å utvikle enn antatt, og kostnadene er blitt høyere enn opprinnelig forutsatt.
Echo er systemet som håndterer medlemsinformasjon,
spilletidsregistrering, Min Side, repertoar-administrasjon
samt avregning. Systemet ble første gang tatt i bruk for
å hovedavregne vederlagsåret 2016. Dette ble, noe forsinket, gjennomført 15. oktober i fjor, heldigvis med god
kvalitet og mindre problemer. Etteravregningen for 2013
– 2016 ble også forsinket, men utbetalt etter nøye testing,
også med god kvalitet, i mars i år. Fra og med hovedavregningen for 2017 skal vi være i rute igjen og utbetalingen vil
finne sted 15. mai.
Vi beklager de forsinkelsene dere har opplevd. Det var helt
nødvendig å skifte ut kjernesystemet, men kompleksiteten
i jobben har vært større enn vi trodde. Vi er sikre på at
Echo vil sikre en god og forsvarlig drift av Gramo i mange
år fremover, og føler oss også sikre på at dere som medlemmer etter hvert også vil føle forbedringen gjennom en
ny Min Side.
Resultatmessig har 2017 vært et meget bra år, og viser et
resultat på 137 millioner kroner, som er overført til avregning. Dette er det nest best resultatet i Gramos historie.
Vi er meget spente og usikre på hvordan resultatet vil
utvikle seg i årene som kommer. Inntekten fra annen
offentlig fremføring har vist en god vekst i alle år, og dette
mener vi vil fortsette. Etter at det riksdekkende FM-nettet
ble slukket på slutten av fjoråret, knytter det seg spenning
og usikkerhet til kringkastingsinntektene fremover. Et viktig element i utregningen av vederlag for de kommersielle
kringkasterne er omsetningen deres, og hvordan det går
med den etter overgangen til DAB, er det alt for tidlig å
si noe om.

Lokalradioene vil fortsatt ha mulighet til å sende i lokale
FM-nett, i tillegg til lokale DAB-nett, og tilbakemeldingen
fra disse er at de ser positivt på årene som kommer. Vi
håper at disse vil bidra positivt til vederlagsinntektene hvis
det skulle vise seg at inntektene fra riksdekkende kringkasting går ned.
Som alle i musikkbransjen, venter vi spent på ny åndsverklov. Gramo har særlig fokusert på spørsmålet om muligheten til å fraskrive seg vederlag og overlate til andre kommersielle aktører å kreve inn vederlaget. Vi er sterkt imot
et slikt parallelt system, og forventer at det i forarbeidene
til den nye loven, eventuelt i forskrifter, tydelig kommer
frem at det ikke blir adgang for dette. En åpning for alternativ klarering av offentlig fremføring vi svekke Gramo, gå
ut over effektiviteten og øke kostnadene.
I tillegg venter vi også på den planlagte CRM-loven, som vil
sette fremtidige rammer for en organisasjon som Gramo.
Det kan se ut som om det kommer en høring på dette i
høst, og at det fremmes et lovforslag for stortinget våren
2019.
Gramos generalforsamling avholdes 4. juni på Pop-senteret i Oslo. Vi håper mange har anledning til å komme, og
at vi sees der!

Martin Grøndahl
Administrerende direktør
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ÅRSBERETNINGEN 2017
Samt enkelte relevante oppdateringer for første tertial 2018

VIRKSOMHETEN

Gramo ble stiftet 7. juni 1989. Foreningens formål er å
forhandle om, innkreve, forvalte og fordele vederlag til
utøvende kunstnere og produsenter for kringkasting og
annen offentlig fremføring av lydopptak som bestemt i
åndsverkloven § 45b. Gramo kan også innkreve, forvalte
og fordele andre typer vederlag som tilfaller de samme
rettighetshavere. Foreningen kan også fordele midler som
på annen måte enn ved individuell fordeling kommer rettighetshaverne til gode. Virksomheten drives fra Rosenkrantzgate 21, 0160 Oslo.

FORTSATT DRIFT

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt
drift.

STYRET

Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen
29. mai 2017:
Leder:
Første nestleder:
Andre nestleder:
Medlemmer:

Knut Ro
Marte Thorsby
Harald Sommerstad
Erling Andersen,
Daniel Nordgård,
Hans Ole Rian
Øystein Rudjord

Varamedlemmer: Nils Petter Hansson (for Knut Ro)
Eddie Nygren (for Marte Thorsby)
Ivar Peersen (for Harald Sommerstad)
Frithjof Hungnes (for Erling Andersen)
Elin Aamodt (for Daniel Nordgård)
Lars Christian Fjeldstad
(for Hans Ole Rian)
Guttorm Raa (for Øystein Rudjord)
På generalforsamlingen ble Knut Ro valgt som ekstern
styreleder. På konstituerende styremøte ble Marte Thorsby og Harald Sommerstad valgt som henholdsvis 1. og 2.
nestleder. Disse tre utgjør arbeidsutvalg sammen med
direktøren.

SEKTORUTVALGENE
Styre- og varamedlemmer har organisert seg i sektorutvalg for behandling av saker som gjelder henholdsvis utøvere eller produsenter. Administrerende direktør har deltatt på møtene.
Produsentsektor
Produsentsektoren har bestått av Andersen,
Hungnes, Nygren, Rudjord, Raa og Thorsby.
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Utøversektor
Utøversektoren har bestått av Aamodt, Fjeldstad, Nordgård, Peersen, Rian og Sommerstad.

RETTIGHETSHAVERORGANISASJONER

Norsk Viseforum søkte og ble godkjent som ny rettighetshaverorganisasjon i Gramo i januar 2018. Fra før er GramArt, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk Artistforbund,
Norsk Tonekunstnersamfund, Folkorg, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Lektorlag rettighetshaverorganisasjoner på utøversiden. IFPI, FONO og NORA er rettighetshaverorganisasjoner på produsentsiden.
Situasjonen i Norsk Artistforbund
Gramo mottok kopi av bokettersynsrapport utført av Oslo
Kemnerkontor høsten 2017, og ble da kjent med at det har
vært manglende regnskapsføring og kontroll på økonomien i Norsk Artistforbund.
Artistforbundet har fått nytt styre som har forsøkt å rydde
opp. Både styret og administrasjonen i Gramo har bistått
med råd og veiledning for å avklare og rydde opp i økonomien. Etter innsending av revidert regnskap, revisjons- og
årsberetning, ble det besluttet at artistforbundet skulle få
utbetalt organisasjonsstøtte for 2017 fra kollektive midler.
For ytterligere å styrke kontrollen, har Gramo innskjerpet
kravene i fordelingsreglementet slik at påkrevet dokumentasjon skal kontrolleres av Gramos revisor før utbetaling
kan finne sted.

MÅL OG STRATEGIER 2018 – 2020

Gramo har vedtatt mål og strategier for perioden
2018 – 2020. Hele strategidokumentet er tilgjengelig
på Gramo.no

ADMINISTRASJONEN

Bemanning og organisasjon
Gramo hadde 27 ansatte ved utgangen av 2017. Antall årsverk i 2017 var 25,53. Martin Grøndahl er administrerende direktør. Foreningen er organisert med drifts-/vedlikeholds- og IT-avdeling, markedsavdeling, økonomiavdeling,
kommunikasjonsavdeling og stab.
Likestilling
Gramo har 13 mannlige og 14 kvinnelige ansatte. To av tre
avdelingsledere er kvinner.
Arbeidsmiljø
Sykefraværet var 4,47 % i 2017 (mot 6,10 % i 2016). Av dette utgjør langtidsfravær 0,77 %. Langtidsfravær er definert
som ett fravær på over 8 uker. Det har ikke forekommet
arbeidsuhell som har forårsaket person- eller materiell
skade. Morten Møller er Gramos verneombud.

Miljørapportering
Gramo gjør sitt ytterste for å bevare det ytre miljø. Det
forekommer imidlertid noe reiseaktivitet i forbindelse
med driften.

VEDERLAGSINNKREVINGEN

NRK
I 2017 har NRK og Gramo hatt en lumpsum-avtale på samme nivå som i 2016. Intensjonen var at partene i løpet av
høsten 2017 skulle komme frem til en ny avtale med virkning fra 1.1.2018. Partene har blitt enige om å utsette forhandlingene til første kvartal 2019.
NRK vil for 2018 betale a konto på nivå med 2016/2017-avtalen.
P4
Avtalen som ble signert med P4 i 2011, ble videreført uten
endringer i 2017. Beregningen av vederlaget gjøres i henhold til beregningsmodell avsagt i Nemnda, og tar hensyn
til både musikkbruk, inntekter og dekningsgrad.
Radio Norge
Avtalen som ble signert med Radio Norge i 2009, er videreført uten endringer i 2017. Beregningen av vederlaget

gjøres i henhold til beregningsmodell avsagt i Nemnda, og
tar hensyn til både musikkbruk, inntekter og dekningsgrad.
Lokalradioene
Det finnes ca. 145 ulike lokalradiokonsesjonærer i Norge, og
Gramo har hatt avtale med de aller fleste. Lokalradioene sa
opp avtalen med virkning fra 1.1.17. Gramo og representanter for Norsk Lokalradioforbund har i store deler av 2017
hatt forhandlinger om ny avtale. Fremforhandlet avtale blir
sendt ut til alle konsesjonærer våren 2018. Den nye avtalen
er bygget på samme tanke som gammel avtale og har tatt
hensyn til lokalradioenes ønske om en forenklet vederlagsmodell og rettighetshavernes krav på et rimelig vederlag.
Alle lokalradiokonsesjonærer som står utenfor Norsk lokalradioforbund vil få tilbud om samme avtale.
Web-castere
Gramo har vederlagsavtale med 29 web-castere. En
web-caster sender radio kun via Internett.
Øvrige kringkastere
Lokal-TV-konsesjonærene har sagt opp sin kringkastingsavtale med Gramo med virkning fra 1.1.17. Forhandlinger
om ny avtale er påbegynt. Kringkastingsavtale med TV3
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er inngått i London og håndteres av PPL; det britiske
vederlagsbyrået. Gramo har foretatt kontroll av bruk av
vederlagspliktig musikk i TVN og TV2 og eventuell bruk av
vederlagspliktig musikk faktureres per tilfelle.
Annen offentlig fremføring
Gramo har avtale med 16 383 musikkbrukere som serveringssteder, hotell, treningssentre, kundelokaler etc. Vi
kontakter nyetableringer i form av månedlige utsendelser. I tillegg til omfattende kontroller, både for Gramo og
TONO, retter vi kampanjer mot utvalgte bransjer som ikke
har respondert på tidligere henvendelser, og foretak som
har svart at de ikke bruker innspilt musikk. Vi har en tett
dialog med alle som har kjedeavtaler, og på denne måten
fanger vi opp alle utvidelser og endringer. Vi jobber kontinuerlig med kampanjemateriellet for å nå flest mulig av
musikkbrukerne med tanke på å informere, samt å få flest
mulig av musikkbrukere til å betale vederlag.
I 2017 har vi hatt kontakt med en rekke bransjeorganisasjoner for å informere om Gramo og vederlagsplikten, og vi
har også holdt innlegg på bransjeseminarer.
Inntekter annen offentlig fremføring 2017
– fordelt på bransje
Solstudio og
massasjeinstitutt 0,3%
Annet 0,4%
Event og Arrangement 04%

Utvikling i inntekter for annen offentlig
fremføring siste 10 år:

Kundeundersøkelse
På vegne av Gramo gjorde Kantar Media i november 2017
en undersøkelse blant musikkbrukerne om deres tilfredshet med sitt kundeforhold og Gramos tjenester. Det var
490 musikkbrukere som svarte på undersøkelsen. Hovedfunn i undersøkelsen:
62% synes det er rettferdig at musikere og plateselskap skal få betalt når musikken deres brukes
offentlig
38 % har registrert musikkavspillingen via nettsidene

Fylkeskommune 0,5%
Forsvaret 0,5%
Danseskoler/klubber 0,6%
Ventemusikk over telefon 0,6%
Kino 0,6%
Sjøfart 0,8%
Teatre 2,0%
Norges Idrettsforbund 2,3%
Ruteflyging 2,6%
Frisører 3,2%
Kommuner 4,4%
Treningssentre 10,3%
Hoteller, moteller
og camping 18,4%
Kundelokaler/kjøpesentre 25,9%
Serveringssted 26,1%
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63 % synes det er enkelt å registere musikk
via nettsidene
Halvparten (54%) har et bevisst forhold til den
musikken de spiller
Kundeservicen oppleves som profesjonell
Flest får informasjon om Gramo gjennom e-post
og brev
38 % mener Gramo kommuniserer klart og tydelig,
men de fleste har ingen sterke meninger om dette
TONO og Gramo er like godt kjent
Moms på vederlag
I 2015 hevdet Skattedirektoratet, i en avgjørelse mot et av
Gramos produsentmedlemmer, at det skal beregnes merverdiavgift på mottatt vederlag. Gramo hevder at direktoratets begrunnelse om at produsenter ikke har originære
rettigheter, bygger på feil forståelse av opphavsretten.

Gramo har sendt brev om dette 22.1.2015, men det foreligger fortsatt ingen avgjørelse. Kulturdepartementet har
understøttet Gramos anførsler i et brev til Finansdepartementet datert 17.06.2016.
Gramo følger jevnlig opp saken med Finansdepartementet og har også utdypet problemstillingene i eget møte.
Medlemsundersøkelse
Gramo gjorde i juni 2017 en undersøkelse blant medlemmene om deres tilfredshet med sitt medlemskap og Gramos tjenester. Kantar Media gjennomførte undersøkelsen.
Det var 1 514 medlemmer som svarte på undersøkelsen. Vi
skal sørge for å opprettholde god kvalitet på områder med
høy tilfredshet og ta tak i de områdene vi scorer mindre
bra på. For eksempel holder vi på å utvikle en ny og forbedret Min Side. Hovedfunn i undersøkelsen:
Gramo oppleves som profesjonell og har høy tillit,
men mange mener vi kan bli flinkere til å fortelle
hva vi driver med
Halvparten er fornøyd med medlemskapet,
få er misfornøyd - mange er likegyldige
1 av 4 medlemmer kjenner dårlig til arbeidet
Gramo gjør
Høy tillit til at Gramo fordeler pengene rettferdig,
men svært mange synes det er vanskelig å forstå
hvordan utbetalingene beregnes
Flertallet opplever at Gramo bruker et klart
og tydelig språk i skriftlig kommunikasjon
Over halvparten av medlemmene benytter
«Min side», men mange opplever den lite
brukervennlig
Medlemsservice oppleves som svært tilgjengelig
og imøtekommende, og de som tar kontakt får
i svært stor grad svar på det de lurer på

ANTALL MEDLEMMER I GRAMO

21 426
ARTISTER/
MUSIKERE

6 753
PLATESELSKAP/
MASTEREIERE

AVREGNING

Hovedavregning av vederlag for kringkasting og annen
offentlig fremføring for 2016 ble foretatt i oktober 2017.
Hovedtall fra avregningen:
Utøvere
Til fordeling
Utbetalt direkte til utøvere
Utbetalt via agent
Utbetalt via utenlandske
vederlagsbyråer
Produsenter
Til fordeling
Utbetalt direkte til produsenter
Utbetalt via rettighetshaverorganisasjoner
Utbetalt via utenlandske
vederlagsbyråer

kr 49,2 millioner
kr 18,7 millioner
kr 6,6 millioner
kr 10,3 millioner
kr 52,8 millioner
kr 7,2 millioner
kr 41,3 millioner
kr

1,2 millioner

Det ble også gjennomført en etterutbetaling i desember
2017 på kr 5,2 millioner fordelt over begge sektorer. Denne inneholdt primært utenlandsvederlag. Etteravregning
for 2013 og 2016 ble gjennomført i mars 2018. Totalt ble
det utbetalt kr 5 millioner til rettighetshaverne. Trekk av
administrasjongebyr, på individuelt vederlag til tidligere
tilsluttede medlemmer, ble fjernet i produsentsektor fra
og med 2015-utbetalingen og i utøversektor fra og med
2017-utbetalingen. Grunnet forsinkelser med nytt kjernesystem ble det ikke foretatt slutt- eller etteravregninger i
2017, og foreldelse av vederlagsåret 2013 ble utsatt til desember 2018. (Mer om dette under teknologisk utvikling).
Når det gjelder vederlag fra annen offentlig fremføring
(butikker, kaféer, hotell etc.), har vederlaget fra disse vært
avregnet på bakgrunn av kringkastingsrapportering. I 2017
ble det gjennomført spørreundersøkelse for å kartlegge
musikkbruken i de ulike bransjene.
Undersøkelsen avdekket hvilke strømmetjenester, radiokanaler og musikkleverandører som blir benyttet. Dette
fordelt på kategorier av brukersteder. Gramo har møtt
leverandører av strømmetjenester med målsetting at
Gramo skal kunne motta rapporter over musikkforbruk fra
kunder vi har felles. Rapporter fra strømmeleverandørene
og resultat fra spørreundersøkelsen vil danne grunnlag for
å fordele vederlaget i annen offentlig fremføring mer korrekt. Målet er at dette skal gjøre seg gjeldende fra og med
avregningsåret 2018.
Avregning av andre typer vederlag
Vi avregner og utbetaler normalt også andre typer vederlag på vegne av andre organisasjoner, for eksempel vederlag for privatkopiering og innkopiering. Dette ble ikke gjort
i 2017 grunnet tidligere nevnte forsinkelser.
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Gramo AS
Gramo planlegger å stifte et selskap som foreløpig har fått
navnet Gramo AS. Hensikten er å utnytte det nye dataverktøyet Echo til å utføre flere tjenester enn fordeling
med hjemmel i åndsverkloven § 45b (se forrige punkt). Tjenesten med å bistå til slike fordelinger, vil være momspliktig
og Gramo AS vil bli registrert som mva-pliktig.
Denne typen virksomhet vil i tillegg kunne være med å redusere kostnadene i Gramo.

med USA på utøversiden. På produsentsiden vil Gramo
starte forhandling med SoundExchange i USA i løpet av
1. kvartal 2018.

Utenlandsvederlag
Gramo avregner vederlag til sine medlemmer for spilling
i de land Gramo har inngått utvekslingsavtaler med. Ved
utenlandsavregning, mottar Gramo datafiler fra de ulike utenlandske vederlagsbyråene, med rapport over radiospilling per år. Gramo identifiserer norske innspillinger
og får overført vederlag de norske rettighetshaverne har
krav på. Vederlaget blir utbetalt uavkortet til medlemmene.
Gramo følger The Societies Council for the Administration of Performers Rights (SCAPR) sine retningslinjer
for utveksling, og dette skal land som Gramo har tegnet
utvekslingsavtale med også gjøre. Som følger av dette,
implementerte Gramo betalingsstopp for utøvermedlemmer i de tilfeller der det har oppstått rettighetskonflikter
mellom Gramo og et annet vederlagsbyrå. I 2017 utbetalte Gramo kr 11,7 millioner til vederlagsbyråer vi har avtale
med på utøver- og produsentsiden. Grunnet systemforsinkelser ble det ikke utført utveksling i 2017.

1. En norsk utøver deltar på innspillingen
– eller den er utgitt av et norsk selskap/utgiver

A-avtaler
A-avtale innebærer at individuelle avregnede vederlag til et
annet lands rettighetshavere overføres samlet til dette landets vederlagsbyrå og utbetales individuelt gjennom dette
byrået. Gramo har i dag følgende A-avtaler:
Belgia – PlayRight, utøversektor
Brasil – Abramus, utøversektor
Canada — Actra/Artisti, utøversektor
Canada – ReSound, produsentsektor
Danmark — GRAMEX, begge sektorer
Finland — GRAMEX, begge sektorer
Irland — RAAP, utøversektor
Island — SFH, utøversektor
Nederland — Sena, begge sektorer
Polen – SAWP, utøversektor
Spania — AIE, utøversektor
Storbritannia — PPL, utøversektor
Sverige — IFPI, produsentsektor
Sverige — SAMI, utøversektor
Tyskland – GVL, utøversektor
Gramo er i ferd med å inngå A-avtale Romania, Italia, Frankrike og Sveits. Det vil bli nærmere vurdert å inngå avtale
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Vederlag til amerikanere og andre utøvere
fra ikke-konvensjonsland
Gramo skal kreve inn og fordele vederlag for bruk av vernede innspillinger. Etter norsk lov er en innspilling vernet
når:

2. En utøver fra EU/EØS deltar på innspillingen
– eller den er utgitt av et selskap/utgiver
fra EU/EØS-området
3. Innspillingen er utgitt av et selskap/utgiver
fra et Roma-konvensjonsland.
Et betydelig land som ikke har undertegnet Roma-konvensjonen er USA. Hvis for eksempel en norsk gitarist deltar
på en innspilling med et amerikansk band, utgitt av et amerikansk plateselskap/utgiver, er innspillingen vernet etter
norsk lov. Gramo har da fordelt vederlag til alle som deltar
på og utgir innspillingen.
Foreningen NORA har i forbindelse med høringssvar til ny
åndsverklov tatt til orde for at vår praksis med å utbetale
til alle som deltar på innspillingen, er feil. Nora mener lover
og regler ikke pålegger oss å fordele vederlag til artister,
musikere og plateselskap fra USA eller andre land utenfor
EU/EØS og Romakonvensjonsområdet.
Styret i Gramo forespurte professor Ole Andreas Rognstad og advokat Astri M. Lund om å utrede spørsmålet om
Gramo må eller kan utbetale vederlag til amerikanske rettighetshavere som deltar på eller eier vernede innspillinger. Utredningen ble ferdig i februar 2018, og konkluderte
med at Gramos praksis kan fortsette som tidligere. Hele
utredningen er er lagt ut på Gramo.no.

TEKNOLOGISK UTVIKLING
Utvikling av nytt kjernesystem – Echo
Siden 2015 har Gramos administrasjon og den norske leverandøren Skalar jobbet tett sammen om utvikling av det
nye kjernesystemet Echo. Prosjektet, som følger en smidig
utviklingsmetodikk, har i 2017 levert funksjoner og grensesnitt for avregning og utbetaling, men også integrasjon
mot tredjeparter som Evry for betalingstransaksjoner,
IPD for utøvermandater og Altinn for innrapportering av
vederlagsinntekter.

Sommeren 2017 gikk Gramo i produksjon med det nye
systemet. De gamle systemene Paid og Min Side ble
stengt for bruk.
Skalar varslet forsinkelse i januar 2017 grunnet økt kompleksitet og treg utviklingstakt. Det var da en realitet at
Gramo ikke vil kunne rekke hovedavregning i nytt kjernesystem til mai 2017 som opprinnelig planlagt. Som konsekvens av varslet, ble avtalen reforhandlet og det ble utarbeidet en ny leveranseplan, som slo fast at gjenstående
oppgaver i prosjektet skulle leveres innen 31.12.2017, og til
en fastpris med øvre kostnadsramme på kr 29 750 000.
Det ble gitt en garanti for at Gramo, i løpet av 2017, skulle
få levert en helhetlig løsning men med begrensende funksjoner på en del områder.
Leveranseplanen omfattet at Skalar skulle levere hovedavregning og utbetaling av 2016 til test 1. august 2017, ny
Min Side minimumsutgave i oktober og øvrige avregningsfunksjoner i desember. Gramo varslet medlemmene om
forsinkelsen i 22. mars 2017.
Gramo har ikke hatt noen plan B for å fortsatt bruke det
gamle systemet Paid til avregning etter 2016. Underliggende årsak var nytt lovkrav om innrapportering av utbetalinger til Altinn via A-ordningen som trådde i kraft i
2017 for Gramos del. Å tilpasse dette i Paid ble til en viss
grad utredet. Enten gjennom ren videreutvikling eller integrasjon mot lønnssystem. Konklusjonen ble at Paid var
såpass gammelt (15 år) at en endring i denne størrelsen ble
vurdert som høyst usikker og risikofylt. Gramo kunne også
havne i et ”race” mellom et Paid-prosjekt og Echo-prosjektet, som igjen kunne potensielt sette alle utsikter til
hovedavregning i 2017 i fare. Alternativet som ble valgt var
å satse alt på Echo, og heller utsette etteravregninger av
eldre år og andre typer avregninger.
Underveis i utviklingsløpet vedvarte kompleksitetsutfordringene. Mindre kritiske funksjoner har blitt skjøvet på for
å gi prioritet til de store oppgavene som avregning og utbetaling.
Det er på det rene at leverandøren har undervurdert
kompleksiteten i prosjektet. Dette har vært Gramos klare
standpunkt i forhandlingene, og Skalar har vedstått seg at
de har en plikt å levere i henhold til avtalen. Gramo har
holdt tilbake kr 3 millioner av medgått og fakturert tid.
Skalar har også satt på prosjektressurser i størrelsesorden
2-4000 timer uten kompensasjon.
Høy kvalitet i leveransene har vært et gjengangstema i
prosjektet og har vært en avgjørende faktor for å fort-

sette arbeidet med Skalar, fremfor alternativet å skrote
systemet eller bytte leverandør.
Utskifting av kjernesystemer er en stor utfordring i alle
virksomheter. Slik har det også vært for Gramo. Det gjenstår fortsatt både omfattende og krevende systemområder som prosjektet skal gripe fatt i 2018, som for eksempel
kommisjonsavregning (avregning for andre organisasjoner/tredjepart), sluttavregning, samvirke med VRDB2, utvekslingsverktøy, verktøy for analyse og rapporter – samt
utvikle kraftigere og mer effektive arbeidsverktøy for de
ansatte.
Prosjektet har ved utgangen av 2017 kostet kr 26,7 millioner. Estimert totalkost ble oppjustert fra kr 23,8 millioner
i 2016 til kr 29,7 millioner i 2017. Det er varslet ytterligere
forsinkelser og økte kostnader for 2018, som i hovedsak
relateres til prioritering å få gjennomført avregning og
utbetaling av eldre fremføringsår. Planen er å ferdigstille
prosjektet per 30.6.2018.
Det komplekse arbeidet ved utvikling av nytt kjernesystem
medførte at hovedavregning av 2016 ble utsatt til 15. oktober 2017, og etteravregning ble utsatt til 15. mars 2018.
Hovedavregning for 2017 går som normalt i mai 2018.
Nye ”Min Side”
Min Side er selvbetjeningsløsningen som skal gi våre medlemmer full kontroll over sin diskografi/katalog, avregninger og utbetalt vederlag. Nye Min Side blir utviklet som
en del av nytt kjernesystem (se forrige avsnitt), hvor nye
funksjoner skal lanseres fortløpende.
Oktober 2017 lanserte Gramo første versjon av nye Min
Side. Denne inneholdt et minimum med funksjoner. Målsetning var å få eksisterende medlemmer til å ta i bruk løsningen, samt tilby innsikt i egen diskografi og se spesifikasjon over avregninger og utbetalinger. Ved årsslutt hadde
2000 medlemmer tatt i bruk den nye løsningen. Tilbakemeldinger på leverte funksjoner og brukergrensesnitt har i
stor grad vært positive. Det er stor etterspørsel etter flere
selvbetjeningsfunksjoner, slik som globalt søk og behandling i registrene. Dette vil få høy prioritet i 2018.
Gramo mottar nye utgivelser fra Universal, Phonofile,
Warner og Sony, og importerer dette i Echo. Gramos globale diskografi, inkludert nye utgivelser, vil bli tilgjengelig
for medlemmene i Min Side i 2018.
Gramo oppfordrer alle sine medlemmer til å ta i bruk nye
Min Side og sjekke opplysninger om registrert adresse,
e-post, bankkontonummer, diskografi og medlemskap i
rettighetsorganisasjoner. Dette for å sikre egne vederlagsinntekter og for å kunne ta i bruk nye funksjoner når de
lanseres.
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International Standard Recording Code (ISRC)
Basert på retningslinjer fra IFPI-sekretariatet er Gramo
ansvarlig for utdeling, forvaltning og kontroll av koden i
Norge. Koden identifiserer opprinnelig registrant, innspillingsland og innspillingsår og skal følge innspillingens hele
levetid. Hver nye innspilling skal ha en kode. Gramo ønsker
å bli kontaktet før selskapene iverksetter opprettingseller etterarbeid.
International Performers Database (IPD)
IPD inneholder informasjon om utøvere og deres medlemskap i ulike vederlagsbyråer. IPD, som nå er i en versjon 4,
er til stor hjelp ved internasjonal utveksling av vederlag.
Det er nå mer enn 936 000 utøvere fra 45 land i IPD.
Virtual Recording Database (VRDB)
VRDB er en database for gjenkjenning og utveksling av
innspillingsdata som benyttes av 45 vederlagsbyråer internasjonalt. VRDB2 er ferdig utviklet og vil være i full bruk
fra 2018. Gramo er aktiv deltager i en VRDB arbeidsgruppe som styrer utviklingen av det nye VRDB2, som med
kraftig forbedret funksjonalitet skal effektivisere utvekslingen mellom vederlagsbyråene.

GRAMO-STATISTIKKEN
Hvert år registrerer Gramo flere titalls tusen minutter radiosendt innspilt musikk, og behandler omtrent 50.000
innspillinger med dertil hørende rettighetshavere. Deler
av dette daglige arbeidet som danner grunnlaget for avregningen blir presentert i den årlig Gramo-statistikken.
Hvilke utøvere og låter som er mest spilt, norskandeler i
kringkasting, gjennomsnittlig og høyeste vederlag og fordeling mellom kvinnelige og mannlige utøvere er eksempler på innhold i Gramo-statistikken.
Gramo-statistikken for 2016 er ennå ikke utarbeidet på
grunn av forsinkelser i nytt kjernesystem.
Eldre statistikker kan bestilles i papirutgave eller lastes ned
på www.gramo.no.

MUSIKK- OG KUNSTSTATISTIKK
Gramo har sittet i referansegruppe og vært leverandør av
tallmateriale til bransjestatistikken «Kunst i tall» som utvikles av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra
Kulturrådet.

AVGIFTSINNKREVING FOR FOND
FOR UTØVENDE KUNSTNERE (FFUK)

På vegne av Fond for utøvende kunstnere, har Gramo ansvar for fakturering og innkreving av avgift for ikke-vernet
musikk i kringkasting og annen offentlig fremføring. Totalt
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for både kringkasting og annen offentlig fremføring har
det i 2017 blitt fakturert kr 34 012 874 i avgift til Fond for
utøvende kunstnere.
Ved avregning av vederlagsårene 2013, 2014 og 2015 for
NRK og Radio Norge, fremkom det at tidligere fakturerte
akontobeløp har vært for høye. Dette resulterte i kreditnotaer på totalt kr 9 273 515 slik at netto fakturert
avgift for Fond for utøvende kunstnere i 2017 beløp seg
til kr 24 739 359.

NY ÅNDSVERKLOV

Den 17. mars 2016 sendte Kulturdepartementet ut høringsbrev om ny åndsverklov. Gramo sendte høringssvar
fokusert på spørsmålet om adgangen til parallelt system til
Gramo, ved at annen aktør kan kreve inn vederlag fra musikkbrukerne. Gramo er eneste organisasjon som er godkjent for innkreving og fordeling av vederlag når lydopptak
blir offentlig fremført.
Gramo har startet et prosjekt hvor målet er at et representativt utvalg av de musikkbrukere i for eksempel kundelokaler, overnattingssteder og serveringssteder skal
rapportere det repertoaret som fremføres. Bakgrunnsmusikkleverandører, som også utgir egne innspillinger, vil kunne melde seg inn i Gramo som produsenter/plateselskap
og få utbetalt vederlag når deres innspiller blir fremført.
Gramo vil da stille krav om at disse rapporterer sin katalog/
diskografi og at de utøverne som medvirker på innspillingene vil får sin halvdel av vederlaget.

CRM-DIREKTIVET

EU fastsatte 26.2.2014 det såkalte CRM-direktivet. Direktivet har som formål å modernisere systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter.
Norge er forpliktet til å følge dette, og Kulturdepartementet jobber med å lage en egen CRM-lov. CRM-direktivet
skal i hovedsak sette rammer for kollektiv rettighetsforvaltning, sikre god styring og gjennomsiktighet i forvaltningsbyråer og fremskynde deres rettighetsforvaltning
internasjonalt.
I Norge, og for Gramo vil dette hovedsakelig påvirke regler
for generalforsamling og medlemskap. CRM-loven vil i tillegg gi enkelte retningslinjer for kollektive midler.
Per tidlig mars 2018 er det ikke kommet høringsbrev om
CRM-loven. Ifølge departementet vil dette skje en gang
før sommerferien 2018.

GDPR-DIREKTIVET

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), trer i kraft for alle norske virksomheter 25. mai 2018. Det nye regelverket gir virksomheter

nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Gramo har
startet arbeidet med å kartlegge hvilke krav som gjelder
for vår type virksomhet, hva som er nåsituasjonen i organisasjonen, og hvilke tiltak som er nødvendig for at vi skal
utføre vår virksomhet i tråd med det nye regelverket, som
både er omfattende og skjerpende. Tiltakene vil gjøre seg
gjeldende overfor våre samarbeidspartnere, medlemmer
og musikkbrukere – så vel som ansatte og underleverandører. Gramo har engasjert ekstern bistand til dette arbeidet.

NORCODE

Høsten 2007 stiftet fem norske forvaltningsorganisasjoner foreningen Norcode (The Norwegian Copyright
Development Association). De fem organisasjonene var
BONO, Gramo, Kopinor, Norwaco og TONO. Norcode
skal blant annet koordinere arbeidet med å bygge og styrke foreninger og forvaltningsbyråer for opphavsmenn,
utøvere og produsenter/utgivere i utviklingsland. For mer
informasjon om Norcodes prosjekter, se www.norcode.no.
I løpet av de siste to årene har BONO, Kopinor og Norwaco meldt seg ut av Norcode. Dette har medført at Norcode fokuserer på å støtte og bidra i prosjekter kun på musikkområdet, i tillegg til utstrakt kursvirksomhet.

INTERNASJONALE RELASJONER
Gramo er medlem av følgende internasjonale fora:
The Societies Council for the Administration
of Performers Rights (SCAPR)
Foreningen har som oppgave å arbeide for samordning av vederlagsutbetalinger over landegrensene, og å
ivareta utøverrettigheter.

Vederlag som av ulike årsaker ikke kan utbetales individuelt etter tre år, samt vederlag under minstegrensen, blir
såkalt kollektive midler. Bestemmelser om kollektive midler
er nedfelt i lovforskriften og lovforarbeidene. I henhold til
sistnevnte skal kollektive midler bevilges til organisasjonsstøtte eller til andre formål til beste for norsk utøvende
kunst. Ytterligere regulering er fastsatt i Gramos vedtekter
og fordelingsreglement (se gramo.no).
Gjennom blant annet bevilgninger fra kollektive midler i
utøversektor, støtter Gramo prosjekter og arrangementer til fremme av nye, norske utøvere.
Gramo har gjennom disse prosjektene ønsket å gi utøvere et springbrett til videre karriere, samtidig som Gramos
forvaltning av vederlagsretten blir synliggjort. I 2017 støttet/deltok Gramo på følgende prosjekter:
Gramo Underwood
Gramo var samarbeidspartner med Norwegian Wood
og var vertskap for «Gramo Underwood-scenen». Etter
en demokonkurranse arrangert av Norwegian Wood og
Gramo, ble 8 band plukket ut til å spille på scenen. Gramo
var vertskap for scenen, betalte honorar til artistene som
spilte og ble synliggjort på festivalarmbånd, promo-matriell, web og i sosiale medier.
Spellemannprisen
Gramo var samarbeidspartner med Spellemann 2017.
Gramo ga et arbeidsstipend på kr 250.000 til vinneren av
”Årets Nykommer og Gramo-stipend”; Sigrid. Gramo ble
synliggjort gjennom TV-plakat, pressevegg, i sosiale medier og ellers relevant materiell.

Performance Right Commitee (PRC)
Komiteen ivaretar produsentenes rettigheter til sekundærbruk av fonogrammer.
Association of European Performers (AEPO)
Organisasjonen arbeider for styrking av utøveres rettigheter i forhold til EU/EØS og WIPO (FNs opphavsrettsorganisasjon).

KOLLEKTIVE MIDLER
I snitt utbetales 90% av vederlaget til avregning, individuelt
til Gramos medlemmer. Norske rettighetshavere som har
opptjent vederlag, men som ikke er medlemmer, blir kontaktet og får utbetalt pengene når de har registrert seg
hos Gramo. Avregnet vederlag til ukjente rettighetshavere blir utbetalt når Gramo har identifisert disse innenfor
lovens foreldelsesfrist på 3 år.
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Følgende bevilgninger er gjort fra kollektive midler i 2017:
Produsentsektor

Utøversektor

Organisasjonsstøtte

Organisasjonsstøtte
GramArt

4 560 666

Musikernes fellesorganisasjon

1 045 950

Norsk Artistforbund
Norsk Tonekunstnersamfund

66 106

Folkorg

48 807

Norsk Lektorlag

42 629

Norsk Skuespillerforbund
Sum

0

Prosjektstøtte
Spellemann 2016

407 754

Sum

6 178
6 176 090

Prosjektstøtte
1 015 850

GramArt
Platearbeiderforeningen
Musikernes fellesorganiasjon

3 123 209
100 000
716 282

Gramo synlighetsprosjekt

600 000

Norcode

500 000

Spellemann 2016

1 000 000

Prosjektstøtte Spellemann 2017

1 000 000

Infokampanje/film musikalsk leder

183 654

Sum

1 015 850

Sum

7 223 145

Totalt

1 015 850

Totalt

13 401 235

GramArt har brukt prosjektmidlene for 2017 til kurs for medlemmene, utredninger om moms for artister, medlemsmøter, politisk arbeid ifb vedtagelse av ny åndsverklov, internasjonalt utøversamarbeid, Balansekunst og satsinger ifb #metoo-opprop, politiske debatter, faglige utredninger, kompetansehevende tiltak, bransjefestivalene Vill Vill Vest, Sørveiv
og Trondheim Calling, Bendiksenprisen, bransjesamlinger og juridisk bistand til medlemmene.
MFO har i 2017 brukt prosjektmidlene til informasjon og veiledning om skatteforhold og andre økonomiske forhold,
politiske debatter, politisk påvirkningsarbeid blant annet gjennom møter og høringsinnspill (prioritert i 2017 var i særdeleshet arbeidet med ny åndsverklov), Kunstnernettverket og Balansekunst, faglige utredninger, Kontordagen, kurs i
egen regi, Notodden Bluesfestival, byLarm, internasjonalt samarbeid og juridisk bistand.

12

KONTROLLKOMITÉ

Generalforsamlingen valgte følgende kontrollkomité: Produsentsektor: Hildegunn Olsbø (vara Håkon Gjesvik).
Utøversektor: Jan Lothe Eriksen (vara Åse Karin Hjelen). Komiteen har mottatt protokoller fra styre- og utvalgsmøter, samt gjennomgått regnskapet for år 2017.

Oslo, 12. april 2018

Knut Ro
(styreleder)

Marte Thorsby
(1. nestleder)

Harald Sommerstad
(2. nestleder)

Erling Andersen

Daniel Nordgård

Hans Ole Rian

Øystein Rudjord

		
		

Martin Grøndahl
(administrerende direktør)
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RESULTATREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER
Vederlagsinntekter kringkasting
Vederlagsinntekter innkopiering
Vederlagsinntekter offentlig fremføring
Andre inntekter
Sum inntekter

NOTE
1,9
1
1,9
1

2017
102 864 214
0
70 750 261
171 153
173 785 628

2016
107 547 038
0
64 836 231
339 866
172 723 136

2,12
2
3
4
4
5
6

23 776 729
646 080
4 554 692
8 553 216
-1 614 789
321 939
1 861 596
38 099 463

22 005 766
672 505
2 867 726
9 533 726
-2 187 494
134 785
1 787 440
34 814 454

135 686 165

137 908 682

1 212 751
74 784
183 000
1 320 967

3 003 148
345 996
305 999
2 963 151

ORDINÆRT RESULTAT

137 007 132

140 871 833

DISPOSISJONER
Bevilgninger fra sektorene
Overført vederlag til avregning
Sum disposisjoner

0
137 007 132
137 007 132

0
140 871 833
140 871 833

0

0

DRIFTSKOSTNADER
Personalkostnader
Personalkostnader styret/sektorene
Avskrivninger/Nedskrivninger
Administrasjonskostnader
Administrasjonsgebyr
Kostnader sektorene
Tap på fordringer
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSPOSTER
Finansinntekter
Finanskostnader
Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler
Sum finansposter

RESULTAT ETTER DISPOSISJONER
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BALANSE
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Biler
IT-utstyr
Programvare
Inventar m.v
Sum
Finansielle anleggsmidler
Netto pensjonsmidler
Sum

NOTE

2017

2016

3

1 272 825
169 309
29 171 153
742 363
31 355 650

979 471
458 116
17 701 582
944 183
20 083 352

0
0

0
0

31 355 650

20 083 352
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SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Opptjent, ikke fakturert inntekt
Andre fordringer
Sum

6, 13
9

12 358 192
64 659 050
1 196 292
78 213 534

9 162 880
75 687 826
1 214 756
86 065 462

FINANSIELLE PLASSERINGER
Fondsplasseringer
Sum

10

106 776 746
106 776 746

107 016 902
107 016 902

BANKINNSKUDD, KONTANTER
Kasse, bank
Sum

11

42 778 656
42 778 656

23 612 889
23 612 889

SUM OMLØPSMIDLER

227 768 936

216 695 254

SUM EIENDELER

259 124 586

236 778 606
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EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Egenkapital
Sum

NOTE

2017

2016
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

239 746 345
239 746 345

214 507 974
214 507 974

695 109
1 822 048
16 861 084
19 378 241

2 011 601
1 788 869
18 470 161
22 270 631

SUM KORTSIKTIG GJELD

259 124 586

236 778 606

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

259 124 586

236 778 606

LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Netto pensjonsforpliktelse
Sum

12

SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Vederlag
Vederlag til avregning
Sum
ØVRIG KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Offentlig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum

16

8

13

		

Oslo, 13. mars 2018

Knut Ro
(styreleder)

Marte Thorsby
(1. nestleder)

Harald Sommerstad
(2. nestleder)

Erling Andersen

Daniel Nordgård

Hans Ole Rian

Øystein Rudjord

		
		

Martin Grøndahl
(administrerende direktør)
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING 1.1 - 31.12
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før avregning
Gevinst/Tap avgang driftsmidler
Avskrivninger/Nedskrivninger
Endring i kortsiktige fordrings- og gjeldsposter
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Endring i finansielle plasseringer
Utbetaling til medlemmer og deres organisasjoner
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

2017
137 007 132
-69 050
4 554 692
-4 460 161
9 419 699
240 157
-111 768 762
34 923 706

2016
140 871 833
-38 667
2 867 726
2 583 652
-26 884 402
-36 418 553
-126 444 883
-43 463 294

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Investeringer i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-16 412 940
655 000
-15 757 940

-12 764 588
182 000
-12 582 588

19 165 766

-56 045 882

KONTANTER OG BANKINNSKUDD PR 1.1.

23 612 889

79 658 767

KONTANTER OG BANKINNSKUDD PR 31.12.

42 778 656

23 612 885

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i likvider i året
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FORDELINGSREGNSKAP
Poster som fordeles likt mellom utøver- og produsentsektor
FELLESKOSTNADER
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Refusjon sykepenger
Vikarbyrå
Andre personalkostnader
Forsikringer ansatte
Sum lønninger, folketrygd

2

2017
18 767 481
2 956 647
-599 296
826 310
-631 385
2 456 972
23 776 729

2016
18 888 119
2 763 816
-461 919
1 404 175
-2 883 125
2 294 699
22 005 766

3

4 554 692
4 554 692

2 867 726
2 867 726

Lokalkostnader
Datakostnader
Kontorkostnader
Advokatkostnader
Revisjonskostnader
Forsendelseskostnader
Transportkostnader
Reisekostnader
Andre administrasjonskostnader
Sum administrasjonskostnader

4

2 066 015
2 513 083
240 045
526 063
158 063
545 620
121 583
481 439
1 901 306
8 553 216

3 419 098
2 349 315
275 611
294 351
174 138
593 209
111 923
453 197
1 862 885
9 533 726

Tap på fordringer

6

1 861 596

1 787 440

38 746 234

36 194 657

Avskrivninger/Nedskrivninger
Sum avskrivninger

SUM FELLESKOSTNADER

NOTE

19

Felleskostnader fordelt

19 373 117

2016 SUM

2017 SUM

PRODUSENT

UTØVER

NOTE

FORDELINGSREGNSKAP FORTS.

19 373 117

38 746 234

36 194 657

POSTER SOM KAN HENFØRES DIREKTE TIL SEKTORENE
Driftsinntekter
Vederlagsinntekter kringkasting
1
54 019 650 48 844 564 102 864 215 107 547 038
Vederlagsinntekter offentlig fremføring

1

35 375 131

Andre driftsinntekter
Sum inntekter

1

85 576
89 480 357

Administrasjonsgebyr

35 375 131

70 750 261

64 836 231

85 576
171 153
84 305 271 173 785 628

339 866
172 723 136

1 615 149

-360

1 614 789

2 187 494

Bevilgninger fra brutto vederlag
Bevilgninger fra sektorene
Sum bevilgninger

8

0
0

0
0

0
0

0
0

Personalkostnader
styret/sektorene

2

343 030

303 050

646 080

672 505

Kostnader sektorene

5

305 196

16 743

321 939

134 785

7

775 856
37 505
738 351

619 895
37 279
582 617

1 395 751
74 784
1 320 967

3 309 147
345 996
2 963 151

71 812 514

65 194 618

Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finans
SEKTORRESULTAT
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137 007 132 140 871 833

REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og god regnskapsskikk.
Årsregnskapet er satt opp med henblikk på en avstemming
mot fordelingsregnskapet.
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har
påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler
og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til
god regnskapsskikk.
Prinsipp for inntektsføring
Vederlagsinntekter inntektsføres i takt med opptjening.
Inntektsført beløp i årsregnskapet relaterer seg i hovedsak
til tilsvarende vederlagsår, enten som sluttfakturert, som
estimater på endelig inntekt eller som avvik ved sluttfakturering i forhold til tidligere estimater.
Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på
transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta
omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens
kurs.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som
forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket avog nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over
driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler
som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike
komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris

og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart
beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi
foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.
Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle
vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det
for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å
dekke antatt tap på krav.
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som
omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre
utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Pensjoner
Ytelsesbaserte pensjonsordninger, vurderes til nåverdien
av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig
anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes
til virkelig verdi.
Endring i ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser som skyldes
endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid.
Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i
finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevinster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved begynnelsen av
året innregnes ikke. Når den akkumulerte virkningen er
over 10 %-grensen ved årets begynnelse, resultatføres det
overskytende over antatt gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid. Periodens netto pensjonskostnad klassifiseres som lønns- og personalkostnader.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2017
NOTE 1: VEDERLAGSINNTEKTER
Riksdekkende kringkasting
Lokalradio / Lokal-TV / Webcast
Offentlig fremføring
Vederlag fra utlandet
Andre inntekter
Sum

2017
83 059 270
12 352 609
70 750 261
7 452 336
171 153
173 785 628

2016
93 797 910
11 941 079
64 836 231
1 808 049
339 866
172 723 136

Det er gjort inntektsavsetninger i regnskapet for 2017. For ytterligere kommentarer, se note 9
NOTE 2: LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, HONORARER OG ANDRE GODTGJØRELSER
Personalkostnader for administrasjon og sektorene er spesifisert i fordelingsregnskapet.
Antall ansatte i Gramos administrasjon:
2017
Antall ansatte pr. 31.12.:
26,00
Gjennomsnittlig antall årsverk:
25,53
Godtgjørelse for styre- og utvalgsarbeid er som følger:
Styrehonorar
Utvalgshonorar
Arbeidsgiveravgift
Sum

641 500
92 040
79 840
813 380

2016
26,00
25,66

646 400
129 500
83 105
859 005

Styre- og utvalgshonorar omfatter 2. halvår av styreperioden 2016/2017 og 1. halvår av styreperioden 2017/2018.
Satsene for faste styremedlemmer er i all hovedsak uforandret for styreperioden 2017/2018 i forhold til foregående
periode.
Ytelser til ledende personer
Lønn / honorar
Annen godtgjørelse
Sum

Adm.dir.
1 449 564
167 841
1 617 405

Regnskapet er belastet med kr 185.250 inkl.mva. i revisjonshonorar i 2017. Av dette er kr 27.188 knyttet til kontroll av
medlemslistene til rettighetshaverorganisasjonene på utøversiden. Kostnaden er belastet utøversektor.
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IT-utstyr

1 319 564

1 026 842

1 319 564

1 026 842

Akkumulerte avskrivninger
Akkumulerte nedskrivninger
Bokført verdi 31.12.17
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger
Sum av- og nedskrivn. i året
Økonomisk levetid

302 735
1 272 825
339 466
-

577 201
742 363
201 820
-

857 533
169 309
288 807
-

3 822 953
2 100 545
29 171 153
1 624 054
2 100 545

5 år

5 år

3 år

6-10 år

Oversikt aktiverte kostnader siste
fem år:
Total tilgang
-herav programvare

2013
2 606 375
2 008 758

2014
1 336 568
595 350

2015
2016
5 180 995 12 764 588
4 092 741 11 118 330

Avgang
Avskrivninger
Nedskrivninger

1 625 815
3 362 467
-

1 763 622
3 396 830
-

3 707 240
3 182 292
-

2 611 487
2 867 726
-

Sum

Inventar/
kontorutstyr

1 439 790
1 218 770
1 083 000
1 575 560

Biler
Anskaffelseskost 01.01.17
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.17

Utvikling
programvare

NOTE 3: VARIGE DRIFTSMIDLER/ AVSKRIVNINGER

26 712 599 30 498 795
15 194 170 16 412 940
6 812 118
7 895 118
35 094 651 39 016 617
5 560 422
2 100 545
31 355 650
2 454 147
2 100 545
4 554 692

2017
Sum
16 412 940 38 301 466
15 194 170 33 009 349
7 895 118
2 454 147
-

17 603 282
15 863 462
-

Det er foretatt en konkret vurdering av økonomiske levetider.
NOTE 4: ADMINISTRASJONSKOSTNADER
Administrasjonskostnadene er spesifisert i fordelingsregnskapet. Administrasjonsgebyr fremkommer som en kostnadsreduksjon ved at det belastes 10% gebyr på utbetalinger til rettighetshavere som ikke er ordinære medlemmer, dvs. ikke
medlemmer av norsk rettighetshaverorganisasjon.
NOTE 5: KOSTNADER SEKTORENE
Utøver

Produsent

Innkopiering

Totalt

Andre administrasjonskostnader
(kontingenter, generalforsamling etc.)

305 196

16 743

0

321 939

Sum

305 196

16 743

0

321 939
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NOTE 6: KUNDEFORDRINGER / TAP PÅ FORDRINGER
Spesifikasjon kundefordringer:
Fordringer offentlig fremføring
Fordringer kringkasting
Avsatt til tap på fordringer
Sum fordringer
Tap på fordringer:
Konstaterte tap
Innkommet tidligere tapsført
Endringer avsetning for tap
Tap på krav

2017
8 635 910
6 722 282
-3 000 000
12 358 192

2016
7 159 306
5 003 574
-3 000 000
9 162 880

2017
2 077 759
-216 163
0
1 861 596

2016
1 863 969
-76 530
0
1 787 440

Det er avsatt til sammen kr 3.000.000 til tap på fordringer fordelt med kr 800.000 til kringkasting
og kr 2.200.000 til offentlig fremføring. Avsetningen er vurdert å dekke potensielle tap.
NOTE 7: FINANSPOSTER
Renter kunder
Avkastning plasseringer
Renter bankinnskudd
Øvrige finansinntekter
Realisert gevinst/tap eiendomsfond
Urealisert gevinst/tap eiendomsfond
Finanskostnader
SUM

2017
147 792
2 185 757
270 016
32 797
-1 057 610
-183 000
-74 784
1 320 968

2016
180 296
2 285 517
490 867
46 467
0
305 999
-345 996
2 963 151

Snittavkastning fra bank og plasseringer utgjorde i 2017 0,81 %. De enkelte aktivaklassene har hatt følgende utvikling:
Bankplasseringer 0,8 %, pengemarkedsfond 1,7 %, obligasjonsmarkedsfond 2,3 % og eiendom -21,7 %.
Fordeling mellom sektorene fremgår av fordelingsregnskapet.
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NOTE 8: VEDERLAG TIL AVREGNING
Vederlag til avregning er oppført i balansen som kortsiktig gjeld. Her er medtatt vederlag som ennå ikke er
avregnet, vederlag som er avregnet men ennå ikke utbetalt rettighetshaverne, samt midler som er foreldet og kan benyttes til kollektive formål.

Vederlag til disposisjon 01.01.

2017
214 507 974

2016
200 081 020

Overført fra årets virksomhet
Tilført i løpet av året

137 007 132
137 007 132

140 871 833
140 871 833

Utbetalt rettighetshavere
Bevilget produsentsektor
Bevilget utøversektor
Disponert i løpet av året

97 791 891
1 015 851
13 401 235
112 208 977

115 321 625
2 919 622
8 203 636
126 444 883

239 306 130

214 507 970

Vederlag til avregning 31.12.
Bevilget i 2017, ikke utbetalt per 31.12.2017

440 215

Bokført vederlag til avregning 31.12

239 746 345

214 507 970

2017
51 195 527
3 538 827
7 300 000
2 624 695
64 659 050

2016
65 522 837
3 320 966
3 700 000
3 144 023
75 687 826

NOTE 9: OPPTJENT, IKKE FAKTURERT INNTEKT
Balanseposten består av følgende:
Opptjent vederlagsinntekt fra kringkasting
Opptjent vederlagsinntekt fra offentlig fremføring
Opptjent vederlagsinntekt fra utlandet
Andre opptjente inntekter
Sum opptjent, ikke fakturert inntekt.
NOTE 10: FONDSPLASSERINGER
Gramo har plassert midler i fond hos styregodkjente forvaltere. Midlene er plassert i fond som klassifisert
nedenfor. Avkastning på pengemarkedsfondene og enkelte av obligasjonsmarkedsfondene reinvesteres normalt
i forbindelse med den årlige kapitalisering. For de øvrige plasseringer realiseres gevinst/tap først i forbindelse med
salg.				

Pengemarkedsfond
Obligasjonsmarkedsfond
Eiendom
Sum

Andel i %
69,0 %
30,9 %
0,1 %
100,0 %

Markedsverdi
31.12.17
73 663 029
33 013 716
100 001
106 776 746

Andel i %
67,5 %
30,2 %
2,4 %
100,0 %

Markedsverdi
31.12.16
72 217 218
32 273 769
2 525 914
107 016 902

NOTE 11: KASSE, BANK
Bundet bankinnskudd vedrørende skattetrekk utgjør pr. 31.12.17 kr 989.168.
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NOTE 12: PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER
Gramo har to pensjonsordninger som samlet omfatter samtlige ansatte og som tilfredsstiller kravene
i Lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Den ene ordningen er en ytelsesbasert ordning som gir rett til definerte fremtidige ytelser, mens den			
andre er en innskuddsbasert ordning. Det er totalt 12 personer som dekkes av den ytelsesbaserte				
ordningen.						
2017
2016
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
1 031 239
1 112 691
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
557 767
524 390
Avkastning på pensjonsmidler
-705 182
-531 553
Netto pensjonskostnad før amortisering
883 824
1 105 529
Resultatført estimatendring og avvik
231 719
289 298
Administrasjonskostnader
194 916
212 861
Arbeidsgiveravgift
152 103
155 879
Resultatført pensjonskostnad (etter AGA)
1 462 562
1 763 566

Opptjente pensjonsforpliktelser (minsteforpliktelse)
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering
Beregnede pensjonsforpliktelser
Pensjonsmidler
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse (+) / Netto pensjonsmidler (-)
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering
Forventet G-regulering
Regulering av løpende pensjon
Forventet avkastning på fondsmidler

Midler/forpliktelser
21 131 929
5 809 638
26 941 567
-18 504 117
-11 561 995
1 189 680
-1 934 865
2017
2,40 %
3,00 %
2,25 %
0,50 %
4,10 %

Midler/forpliktelser
21 501 385
0
21 501 385
-18 715 390
-4 606 363
392 825
-1 427 543
2016
2,60 %
2,50 %
2,25 %
0,00 %
3,60 %

Gramo har unnlatt å balanseføre beregnede netto pensjonsmidler. Dette begrunnes med iboende usikkerhet knyttet til
ikke resultatførte estimatavvik. Dette innebærer videre at resultatført pensjonskostnad i året tilsvarer innbetalt premie
til ordningen. For 2017 utgjorde dette kr 1.726.454. For den innskuddsbaserte ordningen utgjør kostnadsført beløp det
innbetalte beløpet til ordningen. For 2017 utgjorde dette kr 459.299.
NOTE 13: ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Gramo har siden 1.1.2002 hatt oppgaven med fakturering og innkreving av avgift til Fond for utøvende kunstnere (FFUK)
fra kringkastere, og siden 1.1.2007 også for annen offentlig fremføring. Tabellen under gir en oversikt over fakturert og
innbetalt avgift.
Utestående avgift (inngår også i kundefordringer):
Utestående per 1.01.2017
Fakturert
Overført FFUK
Tap på krav
Utestående per 31.12.2017
Innbetalt ikke overført til FFUK per 31.12.2017
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4 518 164
24 739 359
-24 522 651
-366 397
4 368 476
2 016 244
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ÅNDSVERKLOVEN § 45B
§ 45b Lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner kan
innenfor det i § 45 nevnte tidsrom mot vederlag gjøres
tilgjengelig for allmennheten ved offentlig fremføring.
Dette gjelder ikke for overføring på en slik måte at den
enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til opptaket.
Så vel tilvirkeren av opptaket som de utøvende kunstnere hvis fremføring gjengis, har krav på vederlag. Har to
eller flere kunstnere samvirket ved fremføringen, må de
gjøre vederlagskravet gjeldende i fellesskap. Overfor de
vederlagspliktige må vederlagskravet gjøres gjeldende
gjennom oppkrevings- og fordelingsorganisasjon som er
godkjent av vedkommende departement. Kongen kan gi
nærmere regler om oppkreving og fordeling av vederlag.
Vederlagets størrelse skal fastsettes uavhengig av avgiftsplikten etter § 3 i lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på
offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner
mv.

Rettighetshavere som ikke er medlem av organisasjon godkjent etter andre ledd, må selv fremsette krav
på vederlag overfor organisasjonen. Kravet må fremsettes innen tre år etter utløpet av det år opptaket
ble fremført. Vederlag for videresending kan uansett fordeles etter prinsippene i § 37.
Bestemmelsene i §§ 3, 21, 22 og 25, jf. § 11, og § 39k fjerde
ledd, har tilsvarende anvendelse.
Det som er bestemt i denne paragraf gjelder ikke for lydfilm. For offentlig fremføring av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven, gjelder lov av 14. desember 1956
nr. 4 om avgift på offentlig fremføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv.

FORSKRIFTSBESTEMMELSER
FORSKRIFTSBESTEMMELSER SOM GJELDER OPPKREVING OG FORDELING
AV VEDERLAG ETTER ÅNDSVERKLOVEN § 45B
§ 3-2. Organisasjon som representerer en vesentlig del
av de vederlagsberettigede, kan godkjennes av Kultur
og kirkedepartementet som oppkrevings- og fordelingsorganisasjon etter åndsverkloven § 45b. Departementet
skal godkjenne organisasjonens vedtekter og eventuelle
endringer i disse. Årsrapport og revidert regnskap skal
oversendes departementet innen 1. mai det påfølgende år.
§ 3-3. Vederlagsberettigede norske fonogramprodusenter og utøvende kunstnere som er medlem av norsk
rettighetshaverorganisasjon på området, kan opptas som
ordinære medlemmer av oppkrevings- og fordelingsorganisasjonen. Ikke-organiserte og utenlandske produsenter
og utøvere samt personer og juridiske personer som har
fått overdratt rettigheter ved livsdisposisjon eller arv, kan
opptas som tilsluttede medlemmer av organisasjonen.
§ 3-4. Organisasjonen skal også oppkreve vederlag for
utenlandske og norske ikke-organiserte rettighetshavere,
som ikke er tilsluttede medlemmer av organisasjonen.
Organisasjonen overtar de vederlagspliktiges forpliktelser
overfor disse rettighetshavere.
§ 3-5. Organisasjonen kan kreve de opplysninger som er
nødvendige for å avgjøre om vederlagsplikt foreligger og
for beregning av vederlagets størrelse.

Vederlagspliktige kringkastingsforetak skal rapportere til
organisasjonen om hvilke opptak og fonogrammer som
kringkastes og om hvilke utøvere som deltar. Tvist om opplysningsplikt og rapportering kan bringes inn for departementet for endelig avgjørelse.
§ 3-6. Brutto oppkrevd vederlag fordeles likt mellom de
to rettighetshavergruppene. Individuelt årlig beløp som
utgjør mindre enn 0,5 pst. av folketrygdens grunnbeløp
avrundet oppad til nærmeste hele tikrone, utbetales ikke.
Beløp under denne grensen disponeres av organisasjonen til formål som organisasjonen fastsetter. Foreldede
vederlag disponeres på samme måte. Organisasjonen kan
beregne seg et administrasjonsgebyr av de beløp som utbetales til andre enn ordinære medlemmer.
§ 3-7. Avregnede vederlag til rettighetshavere fra andre
land som er tilsluttet Romakonvensjonen, skal overføres til
lignende oppkrevings- og fordelingsorganisasjoner i samsvar med inngåtte gjensidighetsavtaler. Det kan også avtales at overføring ikke skal skje og at midlene skal forbli i
inntjeningslandet og disponeres av organisasjonen. Rettighetshavere fra land som ikke har tilsvarende oppkrevingsog fordelingsorganisasjon, må selv kreve vederlag for å få
utbetalt avregnede beløp.
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VEDTEKTER FOR GRAMO
§ 1 Foreningen
Foreningens navn er Gramo.
Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende
rettighetshaverorganisasjoner:
* FONO
* IFPI Norge
* Norsk Musikerforbund
* Norsk Tonekunstnersamfund
* Norsk Skuespillerforbund
* Skuespillerforeningen av 1978
Foreningen er frittstående og har sete i Oslo.

§ 2 Formål
Gramos primære formål er å forhandle om, innkreve, forvalte og fordele vederlag til produsenter og utøvende
kunstnere når deres lydopptak blir kringkastet eller offentlig fremført i Norge, jf lov av 12. mai 1961 nr 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 45b.
Gramo kan også innkreve, forvalte og fordele andre typer
vederlag som tilfaller de samme rettighetshavere. Tilsvarende gjelder også for midler som på annen måte enn ved
individuell fordeling, vil komme rettighetshavergruppene
til gode.
Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som
beskrevet i § 10.

§ 3 Medlemskap
Som medlem i Gramo kan opptas alle som har vederlagsrett i henhold til bestemmelsene i åndsverklovens § 45b.
Utmelding fra Gramo skjer skriftlig med virkning fra
1. januar og med 3 måneders varsel.
Medlemsretten bortfaller når et medlem ikke lenger er
innehaver av vederlagsrett i henhold til åndsverklovens
§ 45b.

§ 4 Godkjenning av rettighetshaverorganisasjoner
Rettighetshaverorganisasjon som representerer norske utøvere eller produsenter kan opptas som rettighetshaverorganisasjon i foreningen. Styret avgjør
opptak med vektlegging av søkerens formål og virke,
samt hvorvidt søkeren har et rimelig antall betalende,
vederlagsberettigede medlemmer. Styret kan gi spesialbestemmelser i reglementer.
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Avslag på søknaden kan innen gjeldende forslagsfrist
innankes for generalforsamlingen.

§ 5 Forvaltning
I henhold til åndsverklovens § 45b forvalter Gramo
vederlagsrettigheter for kringkasting og annen offentlig
fremføring som skjer i Norge av vernede lydopptak. Dette
omfatter både norske og utenlandske rettighetshavere,
og uavhengig av medlemskap i Gramo.
Medlemmer av Gramo bekrefter forvaltningen via medlemssøknaden, og kan samtidig – fortrinnsvis på global
basis – overdra tilsvarende forvaltningsrett for fremføring
som skjer i utlandet. Endringer i forvaltningsrettens geografiske utstrekning må skje skriftlig med virkning fra
1. januar og med 3 måneders varsel.
Gramo kan forvalte andre rettigheter enn vederlagsretten i henhold til åndsverklovens § 45b. Dette forutsetter
særskilt forvaltningskontrakt med medlemmene eller med
den interesseorganisasjon som representerer deres rettigheter.

§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Gramos høyeste organ.
Ordinær generalforsamling avholdes i løpet av første
halvår. Forslag til generalforsamlingen skal være styret i
hende innen 1. februar. Innkallingen til generalforsamlingen, med eventuelle forslag, sendes ut per e-post senest
1 måned før møtet. Samtidig gjøres årsmeldingen og sakspapirer tilgjengelig for utsending på forespørsel og for
nedlasting via Gramos hjemmeside på Internett.
Stemmerett på generalforsamlingen tilkommer kun utøvermedlemmer som i løpet av de tre siste avregningsår har
opptjent vederlag fra Gramo.
Stemmerett på generalforsamlingen for produsentenes
rettighetshavergruppe vektes etter fjorårets opptjente
vederlag slik:
VEDERLAG/ÅR (KR)
FRA
1
10 000
50 000
100 000
500 000
1 000 000
2 000 000
5 000 000

STEMMER

TIL
9 999
49 999
99 999
499 999
999 999
1 999 999
4 999 999
UBEGRENSET

1
5
10
50
100
200
400
500

Enkeltmedlemmers stemmerett begrenses oppad til 18%
av de fremmøtte produsentmedlemmers stemmer. Produsentmedlemmer som er tilsluttet en og samme bransje/
interesseorganisasjon kan ikke velge mer enn to medlemmer til styret.
Søknader om medlemskap må være Gramo i hende senest
en uke før generalforsamlingen for at vedkommende skal
kunne få stemmerett på vedkommende generalforsamling.
Stemmeberettigede medlemmer som i løpet av et av de
tre siste avregningsår har mottatt avregning større enn kr
1.000,-, kan gi fullmakt til annet medlem eller sin rettighetshaverorganisasjon.
For å være gyldige må fullmakter til generalforsamlingen
være Gramo i hende senest en uke før generalforsamlingen. Etter dette tidspunkt kan fullmakter ikke trekkes tilbake på annen måte enn ved personlig fremmøte på generalforsamlingen.
Kun fullmakter avgitt i forbindelse med angjeldende generalforsamling er gyldige.
Fullmaktskort utstedt av Gramo skal benyttes.
Alle medlemmer, administrasjon og rettighetshaverorganisasjonene har møte-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte
følgende punkter:
Konstituering av møtet
Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne
protokoll fra møtet

Valg av statsautorisert revisor
Valg av to personer med varamedlemmer til utvalg
for kontroll med forvaltningen av foreningen.
Valg av valgkomité bestående av fem medlemmer,
med komitéleder som er uavhengig av rettighetshavergruppene (jf § 8, 2. ledd, siste setning,
og for øvrig to fra hver sektor)
Eventuelle andre saker fra styret eller innsendt
av medlemmene.
De to rettighetshavergruppene, utøverne og produsentene, skal ha like stor stemmetyngde på generalforsamlingen, slik at saker som skal behandles i fellesskap krever
alminnelig flertall innenfor begge grupper for å bli vedtatt.
Styret kan med simpelt flertall innkalle til ekstraordinær
generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær
generalforsamling når dette er nødvendig, eller når minst
15% av stemmene i utøvergruppen eller 30% av stemmene
i produsentgruppen, krever dette ved skriftlig henvendelse til Gramo.
Det innkalles på samme måte som ordinær generalforsamling med minst 30 dagers varsel.

§ 7 Valgkomitéens arbeid
Valgkomitéens skal overfor generalforsamlingen fremme
innstilling til følgende valg:
Valg av ordstyrer
Valg av styre. Til styrevalgene innstilles styrets leder
med varamedlem av valgkomitéen i plenum, mens
innstillingen på de øvrige tre pluss tre styremedlemmer
med varamedlemmer baseres på sektorvis nominering
fra todelt komité.

Årsberetning
Valg av statsautorisert revisor
Årsregnskap
Valg av kontrollkomité
Revisjonsberetning
Godkjenning av styrehonorarer

Innstillingene skal være skriftlig begrunnet, og skal være
klar til utsending/publisering sammen med de øvrige årsmøtepapirer.

Godkjenning av honorar til revisor
Ansvarsfrihet for styret
Valg av styre og varamedlemmer

Generalforsamlingens valg av valgkomité skjer etter innstilling fra det avtroppende styret.
Valg av tellekorps og representanter til å undertegne protokollen forberedes av administrasjonen.
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§ 8 Styret
a) Sektorutvalg
I tillegg til styret er det såkalte sektorutvalg som behandler
saker som angår den enkelte rettighetshavergruppen. Det
er et sektorutvalg for hver av rettighetshavergruppene; et
utøversektorutvalg og et produsentsektorutvalg. Sektorutvalgene er ikke juridiske organ som skal opptre utad.
Hvert av sektorutvalgene består av 6 personer; de årlig
valgte styre- og varamedlemmer innenfor hver rettighetshavergruppe. Skulle man komme i en situasjon hvor medlemmer av ulike årsaker skulle måtte fratre, har sektoren
rett til å utpeke erstatter. Ved uenighet innad i sektoren er
det styret som velger erstatter.
Individuell fordeling innenfor hver rettighetshavergruppe
skal skje slik at hver sektor fastsetter fordelingskriterier og
fordeler sin andel av inntektene uten innblanding fra den
andre sektoren.
Bevilgninger til kollektive formål foretas av de respektive
sektorutvalg, som er nedsatt av styret. Styret skal føre
kontroll med sektorenes bevilgninger før utbetaling kan
effektueres.

De seks ordinære styremedlemmene velges for ett år ad
gangen, mens det uavhengige medlemmet velges for to,
og skal være styrets leder. Styret velger selv første og
annen nestleder utgått fra hver av rettighetshavergruppene, og disse vervene rullerer årlig mellom de to gruppene.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til
stede. Det skal føres protokoll fra styrets møter.
Styret ansetter direktør, fastsetter stillingsinstruks og gir
fullmakter. Foreningens firma tegnes av styret. Styret kan
gi og tilbakekalle rett for styreleder og første nestleder i
fellesskap, eller direktøren, til å tegne foreningens firma.
Styret kan meddele prokura.

§ 9 Daglig ledelse
Direktøren leder foreningens daglige drift etter instruks
gitt av styret.

Sektorene er beslutningsdyktige når minst 4 medlemmer
er til stede. Det skal føres protokoll fra sektorenes møter.

Saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for
foreningen, skal alltid forelegges styret. Kan slik foreleggelse ikke gjøres uten at dette er til vesentlig ulempe,
har direktøren myndighet til å treffe avgjørelse i samråd
med styreleder eller i dennes fravær med nestleder. Styret
skal snarest underrettes om avgjørelsen.

b) Styret
Forvaltningen av foreningen hører inn under styret. Styret
skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten
og skal føre tilsyn med direktøren og den daglige drift.

Direktøren representerer foreningen utad i saker som inngår i den daglige ledelse. Direktøren eller den direktøren
særskilt bemyndiger, kan representere Gramo i forbindelse med rettslig inndriving av vederlag.

Styret består av 7 medlemmer med personlige varamenn.
Av disse skal 3 medlemmer velges av produsentenes
rettighetshavergruppe og 3 medlemmer av utøvernes
gruppe. Det er kun utøvermedlemmer som stemmer over
valg av representanter fra sin rettighetshavergruppe. Tilsvarende er det kun produsentmedlemmer som stemmer
over valg av representanter fra sin rettighetshavergruppe.
Det sjuende medlemmet skal være uavhengig av både
produsentenes og utøvernes rettighetshavergrupper, og
velges av generalforsamlingen i henhold til vedtektenes
§ 6, 11. ledd. Med uavhengig menes at vedkommende er
uten tilknytning til noen av de godkjente rettighetshaverorganisasjoner, og heller ikke er medlem av Gramo.

Direktøren ansetter administrativt personell innenfor de
rammer styret har fastsatt.

Dersom det ikke oppnås alminnelig flertall i begge rettighetshavergrupper for et uavhengig medlem, skal valget
av uavhengig medlem skje i samsvar med valgkomitéens
innstilling, men kun dersom denne er enstemmig. Hvis det
ikke er slik enstemmighet skal ordstyreren anmode Kulturdepartementet om å oppnevne dette medlemmet.

Vederlag som innkreves i henhold til vedtektenes § 2
skal, med fradrag for administrasjonskostnader, uavkortet
deles ut til rettighetshaverne. I den grad individuell fordeling ikke lar seg gjennomføre, skal midlene komme rettighetshaverne til gode ved at midlene deles ut til kollektive
formål, jf 2. avsnitt i denne bestemmelsen.
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§ 10 Vederlag
Vederlaget, som regulert i åndsverkloven § 45b, fordeles
likt mellom de to rettighetshavergruppene.
Foreningen fordeler også midler til kollektive formål i samsvar med lov og forskrift.
Fordeling av andre vederlag følger de fordelingsregler
som fastsettes for disse.

§ 11 Oppløsning
Ved en eventuell oppløsning av foreningen, skal foreningens midler tilfalle rettighetshaverne. I den grad individuell
fordeling ikke lar seg gjennomføre, skal midlene tilfalle kollektive formål, slik som beskrevet i § 9.

§ 12 Regnskap
Regnskapsåret følger kalenderåret.
Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor.

§ 13 Vedtekter
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i begge rettighetshavergrupper.
Vedtektsendringer skal godkjennes av Kulturdepartementet.

Vedtatt av konstituerende generalforsamling 7. juni 1989
med endringer, senest på ordinær generalforsamling 29. mai
2017. Vedtektsendringene er godkjent av Kulturdepartementet i brev av 20.6.2017.

Følg Gramo på facebook og Instagram!
www.facebook.com/gramoface
http://instagram.com/gramonorge
–
Medlemsservice: 22 00 77 80
Sentralbord: 22 00 77 77

www.gramo.no

EN KILDE TIL
ET RIKT MUSIKKLIV

