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KJÆRE LESER

Kjære leser

Når jeg skriver dette, har Norge startet en forsiktig gjen-
åpning etter nedstengingen av store deler av samfunnet 
12. mars 2020. Pandemien har påvirket oss alle og jeg kom-
mer tilbake til konsekvensene dette har for Gramo.

Det har skjedd mye i Gramo i 2019, både forretningsmes-
sig og organisatorisk. 

I 2019 forhandlet Gramo og NRK frem en ny avtale. Dette 
er den mest betydningsfulle avtalen for Gramo sin inn-
tektsside og vi mener at avtalen er god for våre rettig-
hetshavere. Denne type forhandlinger er alltid krevende, 
men med et kompetent og godt forberedt forhandlingsut-
valg ble dette en god prosess. Stor takk til Øystein Rudjord 
og Hans Ole Rian for deres innsats.

Avtalen vi signerte med NRK inneholder også vederlag for 
bruk av lydopptak i radio on demand og i podcast. Etter at 
vi innhentet mandater ble Gramo, etter søknad til Kultur-
departementet, godkjent som avtalelisensutløsende orga-
nisasjon. Dette er første gang vi inngår en avtale basert på 
avtalelisens og forhåpentligvis ikke den siste. Vi er takk-
nemlige for den tilliten rettighetshaverorganisasjonene 
har vist oss ved å gi oss mandatene, og vi skal gjøre vårt 
ytterste for at dette blir en god løsning.

Det er vel kjent at Gramo har benyttet betydelige ressur-
ser de siste årene til utvikling av nytt kjernesystem. I 2019 
har denne utviklingen fortsatt i tråd med fastlagte bud-
sjetter og det er blant annet utviklet moduler som gjør oss 
i stand til å utføre fordelingsoppgaver på vegne av andre. 
Vi har nå avtaler med FONO, GramArt og Creo om leve-
ring av slike tjenester, og dette gjøres på markedsmessige 
vilkår. For oss i Gramo betyr dette et nytt forretningsom-
råde der vi får utnyttet våre datamengder og systemer.

Våre medlemmer og rettighetshaverorganisasjoner står 
alltid i fokus for Gramo og vi er avhengige av et godt sam-
arbeid. Etter innspill har vi det siste året i større grad invol-
vert medlemmene direkte ved videreutvikling av vår selv-
betjeningsløsning Min Side. Alle medlemmer ble invitert 
til å bidra i denne utviklingsprosessen på ulike måter og 
responsen var god. Dette har resultert i en såkalt design- 

 
 
sprint der ansatte fra Gramo, utviklere fra leverandøren 
Skalar AS og utvalgte medlemmer har jobbet intensivt med 
brukertesting og analysering. Dette gir oss en god innsikt 
i hvilke endringer som er nødvendig, hvilke endringer som 
er ønsket og også hvilke mulige endringer man ikke bør gå 
videre med. Vi har allerede lansert flere endringer i Min 
Side og håper dette oppfattes positivt fra brukerne.

Når vi nå opplever en verdensomspennende pandemi, gir 
dette konsekvenser for alle i samfunnet. Nedstengingen 
påvirker nærmest alle bransjer, men med ulik styrke. For 
Gramo betyr stengte virksomheter at det ikke benyttes 
musikk, og dette medfører reduserte vederlagsinntekter. 
Videre vil nedgang i reklameinntekter for de kommersielle 
radiokanalene også gi en negativ effekt på vederlagsinn-
tektene. Det er vanskelig å estimere den totale nedgan-
gen, men våre rettighetshavere vil få lavere utbetalinger 
fra Gramo i 2021 enn normalt. Dette er sterkt beklagelig 
da våre rettighetshavere i stor grad er påvirket allerede 
gjennom et stengt kulturliv.

I Gramo er vi 27 ansatte som på hver sin måte gjør sitt 
beste for at rettighetshaverne skal få betalt for den musik-
ken de har skapt. Vi har systemer og infrastruktur som tilla-
ter tilnærmet normal drift også fra hjemmekontor. Dette, 
sammen med stor innsatsvilje, gjorde at vi kunne forsere 
hovedavregningen for 2019. Denne ble utbetalt 23. mars 
2020 og det er historisk tidlig.

Som ny leder i Gramo ønsker jeg å takke styret for tilliten 
og et godt samarbeid. Jeg setter også stor pris på samta-
ler og møter med lederne av andre tilsvarende organisa-
sjoner, både i Norge og Norden. Imidlertid går den stør-
ste takken til mine viktigste samarbeidspartnere som er 
de ansatte i Gramo. Sammen skal vi fortsette å gjøre vårt 
beste for våre rettighetshavere. 
 
 
 

Lars Bakketun
daglig leder
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GRAMO I KORONA-SITUASJONEN
Som følge av korona-pandemien ble alle ansatte opp-
fordret til å ha hjemmekontor fra 11.3.2020. Teknisk og 
praktisk gikk overgangen særdeles smidig da alle ansatte 
fra før hadde lap-top og mobiltelefon som sitt vanlige 
arbeidsverktøy. De ansatte får derfor mottatt og besvart 
alle henvendelser som normalt. Alle Gramos systemer er 
også tilgjengelig hjemmefra, og kommunikasjonsverktøyet 
Teams har vært brukt av de ansatte i lengre tid allerede.  
Ledelsen har hatt videomøter regelmessig, og er i hyppig 
kontakt med alle ansatte. Alt tatt i betraktning, har Gramo 
forsøkt å drive så normal virksomhet som mulig, noe som 
er et viktig prinsipp i krisesituasjoner. 

På grunn av den økonomisk utrygge situasjonen koro-
naen har satt artister, musikere og selskaper i, valgte 
Gramo å fremskynde hovedutbetalingen i 2020. Den  
23. mars betalte vi ut 74 millioner kroner til medlemmene 
for radiospilling i 2019. Vederlag for annen offentlig frem-
føring og spilling i utlandet ble også utbetalt. Etterutbeta-
ling for årene 2016 – 2019 blir utbetalt medio mai. 

Når det gjelder inntektssiden er det bare vederlag fra NRK 
som vil være på «normalt» nivå i 2020.  Inntektene til de 
kommersielle riksdekkende kanalene P4 og Radio Norge 
går ned. Gramo-vederlaget for disse stasjonene er basert 
på blant annet omsetning, og vi forventer derfor en ned-
gang i vederlaget. Norsk Lokalradioforbund har kontak-
tet Gramo og orientert om mer eller mindre bortfall av 
reklameinntektene for deres medlemmer. De har derfor 
foreslått en begrenset reduksjon i vederlaget under koro-
na-perioden. 

Inntektsområdet annen offentlig fremføring er særlig 
berørt. Mange av Gramos tariffer baserer seg på antall 
åpningsdager, og dette vanskeliggjør fakturering med 
tanke på at åpningsdager nå er en høyst usikker faktor. 
Markedsavdelingen vurderer fortløpende mulighetene for 
å a konto-fakturere disse bransjene. Markedsavdelingen 
har stor pågang fra bransjer som ble fakturert tidlig i 2020, 
og som nå ikke ser seg i stand til å betale fakturaen ved 
forfall. Gramo har fremskyndet fakturering av bransjer 
som ikke er så berørt (kommuner, fylkeskommuner og lig-
nende).  

Da det er høyst usikkert hvor lenge denne ekstraordinære 
situasjonen vil vedvare, samt hvilke ettervirkninger som vil 
oppstå, er det vanskelig å estimere inntektsreduksjonen 
for 2020. Det er imidlertid sikkert at pandemien vil med-
føre en betydelig reduksjon i innkrevd vederlag og avgift 
i 2020. 

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 § 21. 

Gramo kan også innkreve, forvalte og fordele andre typer 
vederlag som tilfaller de samme rettighetshavere. Virk-
somheten drives fra Rosenkrantzgate 21, 0160 Oslo.

FORTSATT DRIFT
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt 
drift.

STYRET
Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen
3. juni 2019:

Leder: Knut Ro
Første nestleder: Marte Thorsby
Andre nestleder:  Harald Sommerstad
Medlemmer: Erling Andersen
 Daniel Nordgård
 Eddie Nygren
 Hans Ole Rian

Varamedlemmer:  Nils Petter Hansson (for Knut Ro)
 Lena Midtveit (for Marte Thorsby)
 Ivar Peersen (for Harald Sommerstad)
 Erle Strøm (for Erling Andersen)
 Marius Øvrebø-Engemoen
 (for Daniel Nordgård)
 Øystein Rudjord (for Eddie Nygren)
 Ingvild Andrea Tellmann
 (for Hans Ole Rian)

På generalforsamlingen i 2018 ble Knut Ro med vara 
valgt som ekstern styreleder for to år. På konstituerende  
styremøte ble Marte Thorsby og Harald Sommerstad 
valgt som henholdsvis 1. og 2. nestleder. Disse tre ut- 
gjorde arbeidsutvalg sammen med daglig leder ut 2019. 
Fra 1.1.2020 overtok Daniel Nordgård for Sommerstad 
som 2. nestleder i styret og medlem av AU. 

SEKTORUTVALGENE
Styre- og varamedlemmer har organisert seg i sektor- 
utvalg for behandling av saker som gjelder henholds-
vis utøvere eller produsenter. Daglig leder har deltatt på 
møtene.

ÅRSBERETNINGEN 2019
Samt enkelte relevante oppdateringer for første tertial 2020
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Produsentsektor
Produsentsektoren har bestått av Andersen, Midtveit, 
Nygren, Rudjord, Strøm og Thorsby.  

Utøversektor
Utøversektoren har bestått av Nordgård, Peersen, Rian, 
Sommerstad, Tellmann og Øvrebø-Engemoen

RETTIGHETSHAVERORGANISASJONER
Organisasjoner som representerer norske utøvere eller 
produsenter kan søke styret i Gramo om å bli opptatt som 
rettighetshaverorganisasjon i Gramo. Organisasjonen må 
ha et rimelig antall betalende, vederlagsberettigede med-
lemmer, og styret legger vekt på organisasjonens formål 
og virke. Rettighetshaverorganisasjoner på utøversiden er 
GramArt, Creo, Norsk Artistforbund, Norsk Tonekunst-
nersamfund, Folkorg, Norsk Skuespillerforbund, Norsk 
Lektorlag og Norsk Viseforum. IFPI, FONO og NORA er 
rettighetshaverorganisasjoner på produsentsiden.
Rettighetshaverorganisasjonene kan representere full-
maktsberettigede enkeltmedlemmer på Gramos general-
forsamling. Det er tradisjon for at rettighetshaverorgani-
sasjonene får tildelt organisasjons- og prosjektstøtte fra 
kollektive midler i Gramo (se side 14).

ADMINISTRASJONEN
Bemanning og organisasjon
Gramo hadde 27 ansatte ved utgangen av 2019. Antall år-
sverk i 2019 var 25,2.
Lars Bakketun er daglig leder. Foreningen er organisert 
med følgende avdelinger: medlem, marked, IT, økonomi, 
kommunikasjon og stab. 

Fratredelse tidligere administrerende direktør
I juni 2019 opplyste styret at de hadde blitt enig med ad-
ministrerende direktør Martin Grøndahl om at han skulle 
fratre sin stilling etter flere brudd på organisasjonens re-
gelverk.
Bakgrunnen var at Grøndahl over flere år hadde engasjert 
nærstående til oppdrag for Gramo uten å ha klarert dette 
med styret i henhold til organisasjonens regelverk.
Oppdragene gitt av Grøndahl til nærstående har en verdi 
på over 1 million kroner i tidsrommet 2009-2019. Deler av 
dette arbeidet var ikke kjent for styret, den øvrige ledelsen 
eller ansatte i Gramo. Basert på de regelbruddene som ble 
avdekket, kom styret til at Martin Grøndahl ikke lenger 
hadde styrets tillit. Det ble derfor oppnådd enighet om at 
Grøndahl skulle fratre sin stilling. 
 
Likestilling
Gramo har 14 mannlige og 13 kvinnelige ansatte. Tre av fire 
avdelingsledere er kvinner.

Arbeidsmiljø
Sykefraværet var 4,2 % i 2019 (mot 5,93 % i 2018). Det er 
ikke tilfeller av langtidsfravær, det vil si fravær på over 8 
uker, i 2019. 
Det har ikke forekommet arbeidsuhell som har forårsaket 
person- eller materiell skade.
Morten Møller er Gramos verneombud. 
Gramo gjennomfører årlig arbeidsmiljøundersøkelse i regi 
av Great Place To Work. Basert på resultatene, og bistand 
fra Great Place To Work, er det iverksatt konkrete tiltak 
for å forbedre arbeidsmiljøet. Siste undersøkelse som ble 
gjennomført i november 2019 viste et langt bedre resul-
tat enn fjorårets undersøkelse. Det er ønskelig med større 
fremgang på enkelte områder, og disse jobbes det videre 
med.

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

VEDERLAGSINNKREVINGEN
NRK
Høsten 2019 inngikk Gramo en ny avtale med NRK. Den 
nye avtalen er gjeldende fra 1. januar 2018 og regulerer 
både vederlagsnivå og modell for fremtidig justering av 
vederlaget. Fremtidig justering vil avhenge av endring i 
konsumprisindeks, musikkbruk og lyttertall.

I forbindelse med den nye avtalen ble det også inngått av-
tale om NRK sin bruk av lydopptak i radio on demand og i 
podcast. Dette er eneretter som Gramo ikke forvalter, og 
det er således innhentet mandater fra de aktuelle rettig-
hetshaverorganisasjonene. Basert på avtalen, og innhen-
tede mandater, søkte Gramo kulturdepartementet om 
avtalelisens for dette området. Departementet innvilget 
søknaden mars 2020.

P4 
Avtalen som ble signert med P4 i 2011, ble videreført uten 
endringer i 2018. Beregningen av vederlaget gjøres i hen-
hold til beregningsmodell avsagt i Nemnda, og tar hensyn 
til både musikkbruk, inntekter og dekningsgrad. Det vil i 
2020 gjennomføres forhandlinger om ny avtale gjeldende 
fra 1. januar 2020. 

Radio Norge
Avtalen som ble signert med Radio Norge i 2009, er vide-
reført uten endringer i 2018. Beregningen av vederlaget 
 gjøres i henhold til beregningsmodell avsagt i Nemnda, og 
tar hensyn til både musikkbruk, inntekter og dekningsgrad. 
Det er i 2019 påbegynt forhandlinger om ny avtale gjel-
dende fra 1. januar 2019.  
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Lokalradioene
Etter at ny fremforhandlet lokalradioavtale ble sendt ut vå-
ren 2018, har 182 lokalradioer signert den nye avtalen.
Den nye avtalen tar utgangspunkt i den forrige, og har tatt 
hensyn til lokalradioenes ønske om en forenklet vederlags-
modell og rettighetshavernes krav på et rimelig vederlag.

Web-castere
Gramo har vederlagsavtale med 23 web-castere. En 
web-caster sender radio kun via Internett.
 
Annen offentlig fremføring
Gramo har avtale med 16 550 musikkbrukere innenfor 
bransjene serveringssteder, hotell, treningssentre, kunde-
lokaler etc.  I tillegg til å kontakte nyetableringer med in-
formasjon om vederlagsordningen, foretar vi omfattende 
kontroller både for Gramo og TONO. Kontrollarbeidet er 
viktig både med henblikk på nye avtaler, og informasjons-
arbeid. Over halvparten av nye vederlagsavtaler i 2019, var 
avtaler som kom inn som følge av kontroll. 

Ny åndsverklov ble gjeldende fra 1. juli 2018, og etter det-
te tidspunktet har Gramo ikke krevd inn vederlag fra kun-
der som hevder å spille musikk hvor artister har fraskrevet 
seg vederlaget og solgt ut/overført sine rettigheter til 
produsentselskap. Det er mange tilbydere av den påstått 
“frikjøpte musikken”, både norske og utenlandske selskap. 
Det er hovedsakelig større butikkjeder og flyselskap som 
har sluttet å bruke det de definerer som vederlagspliktig 
musikk, men ved å se hen til andre land, kan vi forvente 
nedgang også i andre bransjer. Gramo har  måttet bruke 
noe tid på å områ seg etter den nye lovens ikrafttredel-
se, herunder rådføre seg eksternt, for å kunne ta stilling til 
hva Gramo mener et den riktige tolkningen av gjeldende 
lov på dette punkt. Det ble i denne forbindelse nedsatt et 
eget utvalg som jobbet med at Gramos status fortsatt skal 
være et legalmonopol slik loven forutsetter.  

Per 1.3.2020 har til sammen 656 brukersteder sagt opp av-
talen med Gramo. De oppsagte avtalene beløper seg totalt 
til 10,3 millioner kroner for perioden 1.1.2018 – 1.3.2020.

Økt konkurranse mellom ulike butikker samt netthandel, gir 
økonomisk nedgang for tradisjonell varehandel, særlig for 
butikker som selger klær og sko. Sammen med muligheten 
for et billigere alternativ enn den vederlagspliktige musik-
ken, gjør konkurransesituasjonen for vederlagsbyråene tøff.  

Desember 2019 lanserte Gramo og TONO sammen et 
kommunikasjonskonsept vi kaller «Verdien av musikk». 
Oppgaven er å styrke vår relasjon til musikkbrukere, og 
øke forståelsen for vederlagsordningen. En annen del av 
kommunikasjonskonseptet er å gjøre musikkbrukere opp-
merksomme på det verdipotensialet som ligger i en bevist 
musikk-strategi. Dette sammen med en felles nettside og 
portal hvor musikkbrukere kan registrere avtale med beg-
ge organisasjonene i én registrering, tror vi dette kan øke 
inntektspotensialet for begge vederlagsorganisasjonene. 
Gramo og TONO sender også ut felles brev til alle ny- 
etableringer innenfor aktuelle bransjer og på denne måten 
guider vi dem inn på www.verdienavmusikk.no. 
 

Merverdiavgift på vederlag
I 2015 hevdet Skattedirektoratet, i en avgjørelse mot et 
av Gramos produsentmedlemmer, at det skal beregnes 
merverdigavgift på mottatt vederlag. Siden 2015 har 
Gramo hatt dialog med Finansdepartementet, og i februar 
2020 ble det gjennomført møte med Skattedirektoratet.  
Basert på opplysningene fremskaffet av Gramo, har  
Skattedirektoratet gjennomført en ny vurdering og fast-
slått at vederlag etter åndsverkloven §21 (tvangslisensen), 
ikke skal anses som omsetning i avgiftsmessig forstand. 
Dette innebærer at det ikke skal beregnes merverdiavgift 
av denne type vederlag.

Utvikling i inntekter for annen offentlig 
fremføring siste 10 år: 
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Bransje Vederlag og avgift

 Serveringssteder (29,4 %) kr 25 691 606 

 Kundelokaler (22,3 %) kr 19 498 850 

 Overnatting (19,0 %) kr 16 623 257 

 Treningssentre + NIF (11,3 %) kr 9 837 699 

 Kommuner/fylkeskommuner (5,1 %) kr 4 489 941 

 Frisører og solstudio (3,5 %) kr 3 051 887 

 Transport (3,2 %) kr 2 826 130 

 Annet *) (2,1 %) kr 1 801 239 

 Kjøpesentre (1,4 %) kr 1 248 276 

 Teater (1,4 %) kr 1 227 044 

 Danseskoler/klubber (0,7 %) kr 584 152 

 Lekeland, fornøyelsesparker,
     skianlegg (0,6 %) kr 508 431 

Sum kr 87 388 512 

Bransjer  Antall avtaler

 Kundelokaler (39,4 %)  6521

 Serveringssteder (22,0 %)  3636

 Frisører og solstudio (15,2 %)  2523

 Overnatting (9,2 %)  1517

 Treningssentre + NIF (5,6 %)  922

 Kommuner/fylkeskommuner (2,7 %)  440

 Annet *) (3,4 %)  370

 Kjøpesentre (0,7 %)  114

 Teater (0,6 %)  102

 Danseskoler/klubber (0,5%)  86

 Transport (0,4%)  70

 Lekeland, fornøyelsesparker,
     skianlegg (0,6 %)  66

Sum  16553

*) kino, museer, gallerier, festivaler, event/arrangement, 
Forsvaret, ventemusikk på telefon, trav- og galoppbaner

*) kino, museer, gallerier, festivaler, event/arrangement, 
Forsvaret, ventemusikk på telefon, trav- og galoppbaner

INNTEKTER FORDELT PÅ BRANSJER AVTALER FORDELT PÅ BRANSJER
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AVREGNING 
I 2019 hadde Gramo tre avregninger. Dette var hoved- 
avregning for 2018, etteravregning for 2015 – 2018 samt 
sluttavregning for 2015 ved utgangen av året. Utbetal- 
ingene fordelte seg slik:

Utøvere
Utbetalt direkte til utøvere kr 24,3 millioner
Utbetalt via agent kr 13,6 millioner
Utbetalt via utenlandske
vederlagsbyråer kr 17 millioner
Totalt utbetalt til utøvere kr 55,9 millioner

Plateselskap/mastereiere
Utbetalt direkte til
selskap/mastereier kr 8,5 millioner
Utbetalt via
rettighetshaverorganisasjoner kr 48,2 millioner 
Utbetalt via agent/utenlandske
vederlagsbyråer kr   2,4 millioner
Totalt utbetalt til
plateselskap/mastereiere kr 59,1 millioner

Mellom avregningene har vi i tillegg gjort ukentlige utbe-
talinger på til sammen kr 1,2 millioner. 
Totalt utbetalingsbeløp i 2019 blir da kr 115,2 millioner.

Før vi betaler ut pengene vi har fått inn, legger vi alle pen-
gene i én pott og fordeler likt, halvparten til artister og 
musikere, og den andre halvparten til plateselskap og mas-
tereiere. 

Alt blir imidlertid ikke utbetalt til samme tid. Gramo jobber 
kontinuerlig med å finne alle som deltar på låtene som er 
spilt på radio, og som derfor skal ha penger. Det tar lenger 
tid å finne alle rettighetshaverne på utøversiden, men vi 
betaler ut penger i fire år etter innspillingen har blitt brukt 
på radio.

Trekk av administrasjonsgebyr på individuelt vederlag til 
tidligere tilsluttede medlemmer ble fjernet i produsent-
sektor fra og med 2015-utbetalingen, og i utøversektor 
fra og med 2017-utbetalingen.

Som en konsekvens av unntakstilstanden som oppsto 
med koronasituasjonen i slutten av februar 2020, vedtok 
Gramo å fremskynde hovedavregningen for 2019. Veder-
laget ble utbetalt til medlemmene 23. mars 2020.

Avregning av andre typer vederlag
Gramo har i 2019 utviklet egne moduler tilknyttet vårt 
kjernesystem som gjør oss i stand til å foreta individuell 
 
 

avregning på vegne av andre organisasjoner. Gramo utfø-
rer denne type tjenester på markedsmessige vilkår.

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 innspill- 
inger og får overført vederlag de norske rettighetshaverne 
har krav på. Vederlaget blir utbetalt uavkortet til medlem-
mene.

Gramo følger The Societies Council for the Administra-
tion of Performers Rights (SCAPR) sine retningslinjer for 
utveksling, og dette skal land som Gramo har tegnet ut-
vekslingsavtale med også gjøre. Som følge av dette, imple-
menterte Gramo betalingsstopp for utøvermedlemmer i 
de tilfeller der det har oppstått rettighetskonflikter mel-
lom Gramo og et annet vederlagsbyrå.

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/MROC, utøversektor
Canada – ReSound, produsentsektor
Danmark — GRAMEX, begge sektorer
Finland — GRAMEX, begge sektorer
Frankrike – ADAMI, utøversektor
Georgia – GCA, utøversektor
Irland — RAAP, utøversektor
Island — SFH, utøversektor
Italia – NUOVO IMAIE, utøversektor
Kroatia – HUZIP, utøversektor
Nederland — Sena, begge sektorer
Polen – SAWP, utøversektor
Spania — AIE, utøversektor
Storbritannia — PPL, utøversektor
Sverige — IFPI, produsentsektor
Sverige — SAMI, utøversektor 
Tyskland – GVL, utøversektor
 
Gramo vil i løpet av første halvår 2020 inngå A-avtale med 
Portugal på utøverområdet.
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TEKNOLOGISK UTVIKLING
Utvikling av nytt kjernesystem – Echo og Min Side
Siden 2015 har administrasjonen og den norske leverandø-
ren Skalar samarbeidet om utvikling av nytt kjernesystem - 
Echo og ny selvbetjeningsløsning - Min Side. Leveranse-
prosjektet ble avsluttet desember 2018. For 2019 ble det 
inngått en løpende samarbeidsavtale for videreutvikling 
og drift av Echo og Min Side til 10,5 millioner kroner.

Utvikling av Echo og Min Side følger stadig en smidig 
utviklingsmetodikk, hvor systemene utvikles i parallell av 
ett utviklingsteam i henhold til Gramos prioriteringer. 
Utviklingskapasiteten i 2019 ble i hovedsak benyttet til 
kommisjonsavregning for utøvere, innkopieringsavregning 
for produsenter, og til å forbedre eksisterende funksjoner/
grensesnitt i Min Side. Det har også vært nødvendig å gjøre 
tiltak for å forbedre stabilitet, ytelse og sikkerhet i systemet.

Min Side
Skal gi våre medlemmer tilgang til å administrere sin  
diskografi/katalog og ha oversikt over avregninger og ut- 
betalt vederlag. I 2019 opprettet våre medlemmer over  
3 600 utgivelser og 11 000 innspillinger – mer enn en for-
dobling fra 2018. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta  
i bruk Min Side og sjekke opplysninger om registrert adres-
se, e-post, bankkontonummer, diskografi og medlemskap  
i rettighetshaverorganisasjoner.

Gramo gjennomførte flere brukertester i 2019, og vil i 
2020 ha økt fokus på brukerinvolvering i utvikling av Min 
Side blant utøvermedlemmer, selskaper og managere. Vi 
sendte ut nyhetsbrev i februar 2020 med invitasjon til 
medlemmene om å tegne seg for å delta i brukerinvolve-
ringen. Det var ca. 100 medlemmer som meldte seg, noe 
vi ser på som svært positivt. Tilbakemeldinger fra dem som 
bruker Min Side, vil være avgjørende i videreutviklingen. 

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, innspil-
lingsland og innspillingsår, og skal følge innspillingens hele 
levetid. Hver ny innspilling skal ha en kode. Gramo ønsker å 
bli kontaktet før selskapene iverksetter opprettings- eller 
etterarbeid. 

International Performers Database (IPD) 
IPD er vederlagsbyråenes utøverdatabase og inneholder 
mer enn 1 million utøvere fra mer enn 50 land. IPD, som nå 
er i versjon 4, ble opprettet for 25 år siden. IPD hjelper by-
råene i utveksling av utøverinformasjon og vederlag. IPD 
er godt innarbeidet hos alle byråer i SCAPR.

Virtual Recording Database (VRDB)  
VRDB er en database for gjenkjenning av innspillinger og 
spillelister mellom vederlagsbyråene. 45 byråer er med-
lem av VRDB og disse har til sammen lastet opp mer enn 
5 000 000 innspillinger. Innspillingene matches mot hver-
andre for å finne duplikater, og mot mer enn 
6 000 000 spillelistelinjer for å kunne gjenkjenne avspil-
linger i eget og andre land. VRDB er i kontinuerlig utvikling 
og Gramo deltar aktivt i utviklingsarbeidet.

STATISTIKK OG UTREDNINGER 
PÅ MUSIKKOMRÅDET

Kunst i tall 
Gramo har sittet i referansegruppe og vært leverandør av 
tallmateriale til bransjestatistikken «Kunst i tall» som utvi-
kles av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra 
Kulturrådet. Kunst i tall er Kulturrådets årlige måling av 
inntektene på de ulike kunstområdene musikk, litteratur, 
visuell kunst og scenekunst. Kunst i tall 2018 ble lansert 
i desember 2019 og var den sjuende rapporten i rekken. 
Rapporten viser at inntekten i de fire kunstbransjene til 
sammen i 2018 beløper seg til 14,2 milliarder kroner. Mu-
sikkbransjen alene står for 5 milliarder kroner, noe som er 
en økning på 2,8% fra 2017.

Gramo-statistikken
Gramo-statistikken presenterer ulike topplister og sam-
mendrag av radiospilling og vederlagsutbetalinger, for 
eksempel hvilke artister og låter som er mest radiospilt, 
norskandeler og fordeling av vederlag mellom rettighets-
havergrupper og kjønn.
Gramo-statistikken for 2016 - 2018 er ikke laget fordi det  
er andre medlemsrelaterte funksjoner som er prioritert i 
videreutviklingen av Gramos kjernesystem. Eldre statis-
tikker kan bestilles i papirutgave eller lastes ned på www.
gramo.no.  

AVGIFTSINNKREVING FOR FOND
FOR UTØVENDE KUNSTNERE (FFUK)
På vegne av Fond for utøvende kunstnere, har Gramo an-
svar for fakturering og innkreving av avgift for ikke-vernet 
musikk i kringkasting og annen offentlig fremføring. Totalt 
for både kringkasting og annen offentlig fremføring har 
det i 2019 blitt fakturert kr 30 439 369 i avgift til Fond for 
utøvende kunstnere. Gramo sender fondet statusrappor-
ter og avgift på månedlig basis. Hvert kvartal får Fondet 
avregning, og partene møtes to ganger i året.
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VERNEREGLENE
Gramo krever inn og fordeler vederlag for innspillinger 
som er vernet etter lover og konvensjoner. For innspillin-
ger som ikke er vernet, skal musikkbrukerne betale avgift 
til Fond for utøvende kunstnere. Gramo har alltid betrak-
tet følgende innspillinger som vernet hvis:

- En norsk utøver deltar på innspillingen – eller den er
 gitt ut av et norsk selskap

- En utøver fra EU/EØS deltar på innspillingen – eller den 
 er gitt ut av et selskap fra EU/EØS-området

- Innspillingen er gitt ut av et selskap fra
 et Roma-konvensjonsland.

Juridisk ekspertise har støttet denne tolkningen. Rettig-
hetshaverorganisasjonen NORA og Fond for utøven-
de kunstnere har utfordret Gramo på denne tolkningen. 
Som følge av dette bestilte Gramo en juridisk utredning 
fra Professor Ole Andreas Rognstad og advokat Astri M. 
Lund. De konkluderte med at Gramos praksis ikke er feil, 
men at åndsverkloven kunne ha vært klarere på enkelte 
områder. I forbindelse med behandling av ny åndsverklov 
sommeren 2018, oversendte Stortinget problemstillingen 
til Kulturdepartementet. Departementet foreslo i høring 
vinteren 2019, at loven endres til å gi innspillinger vern 
basert kun på produsenten (plateselskapets) nasjonalitet. 
Frist for høringen var 7.2.2020. Dersom Kulturdeparte-
mentets innstilling blir vedtatt, vil norske utøvere som 
deltar på innspilling utgitt av for eksempel et amerikansk 
selskap, ikke lenger få vederlag fra Gramo. Vederlaget til 
Gramo vil synke og avgiften til Fond for utøvende kunst-
nere vil øke. 

CRM-DIREKTIVET
EU fastsatte 26.2.2014 det såkalte CRM-direktivet. Direk-
tivet har som formål å modernisere systemet med kollek-
tiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter. 
Norge er forpliktet til å følge dette, og Kulturdepartemen-
tet sendte forslag til en egen CRM-lov på høring 7.12.2019. 
CRM-loven skal i hovedsak sette rammer for kollektiv ret-
tighetsforvaltning, sikre god styring og gjennomsiktighet 
i forvaltningsbyråer og fremskynde deres rettighetsfor-
valtning internasjonalt. Frist på høringen var 7.2.2020. 

Gramo er positive til rettighetshavernes stilling styrkes 
ved at de kollektive forvaltningsorganisasjonene er velfun-
gerende og effektive, med klare rammer for hvordan ret-
tigheter håndteres, og retningslinjer på hvordan vederlag 
oppkreves og fordeles gjennom forvaltningssystemene.

Gramos praksis samsvarer langt på vei med formålet og 
kravene til organisasjonene det foreliggende forslaget til 
direktivets gjennomføring i norsk rett stiller. Lovforslaget 
anerkjenner også den kollektive forvaltningspraksis som 
allerede finnes på vårt område med blant annet å dele-
gere beslutningskompetanse. Gramo er godt forberedt på 
å gjøre de nødvendige CRM-tilpasningene som den nye 
loven krever.

GDPR-DIREKTIVET 
EUs forordning for personvern, The General Data Pro-
tection Regulation (GDPR), trådte i kraft for alle norske 
virksomheter i 2018. Gramo har gjennomført nødvendige 
tiltak i tråd med det nye regelverket. Utførte tiltak er for 
eksempel utnevnelse av et personvernombud, utforming 
av personvernerklæring, inngåelse av databehandleravta-
ler med sentrale leverandører og samarbeidspartnere og 
rutineendringer ved utveksling av informasjon som inne-
holder personopplysninger.

NORCODE
Norcode (The Norwegian Copyright Development As-
sociation) er stiftet av BONO, Gramo, Kopinor, Norwaco 
og TONO. Norcode arbeidet for å bygge opp og styrke 
foreninger og forvaltningsbyråer for opphavsmenn, utø-
vere og produsenter/utgivere i utviklingsland. De senes-
te årene har BONO, Kopinor og Norwaco meldt seg ut, 
og Norcode jobber nå kun på musikkområdet. Se mer på 
www.norcode.no

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.

Performance Right Commitee (PRC)
Komiteen ivaretar produsentenes rettigheter til sekun-
dærbruk av fonogrammer.

Association of European Performers (AEPO)
Organisasjonen arbeider for styrking av utøveres rettig-
heter i forhold til EU/EØS og WIPO (FNs opphavsrettsor-
ganisasjon). 
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KOLLEKTIVE MIDLER
I snitt utbetales ca. 90% av vederlaget til avregning, indi-
viduelt 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 lo-
vens foreldelsesfrist på tre år.

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. Forskriften sier 
at vederlag under 0,5% av G (Folketrygdens grunnbeløp) 
per år, ikke skal utbetales. I 2019 var minstebeløpet kr 499. 
Gramo praktiserer minstegrenseregelen slik at vi betaler ut 
alt som overstiger kr 300 opptjent i løpet av foreldelsesti-
den på tre år.

 
Lovforarbeidene sier at kollektive midler bevilges til orga-
nisasjonsstøtte eller til formål til beste for norsk utøvende 
kunst. Ytterligere regulering er fastsatt i Gramos vedtekter 
og fordelingsreglement (se gramo.no). 

Med unntak av vederlag fra utlandet fordeles innkrevd 
vederlag likt mellom utøversektor og produsentsektor. 
Sektorresultatet viser således den enkelte sektor sine 
vederlagsinntekter, fratrukket kostnader. I all hovedsak 
fordeles kostnadene likt og det henvises til fordelingsregn-
skapet som er en del av årsregnskapet. Beløpene for «indi-
viduelt fordelt vederlag» for årene 2016 – 2018 vil øke, da 
Gramo arbeider kontinuerlig med å finne rettighetshavere 
på den spilte musikken i hele foreldelsesfristen på tre år, 
som en nedfelt i forskriftene til åndsverkloven. Summen 
for fordelt vederlag for 2018 vil øke helt fram til 1.1.2023.
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Produsentsektor Utøversektor

Organisasjonsstøtte Organisasjonsstøtte
GramArt 3 429 509
CREO (MFO) 833 364
Norsk Artistforbund 73 055
Norsk Lektorlag 67 192
Norsk Tonekunstnersamfund 62 683
FolkOrg 38 331
Norsk Skuespillerforbund 5 411

Sum 0 Sum 4 509 545

Prosjektstøtte Prosjektstøtte
Spellemann 637 690 GramArt 2 286 340

CREO (MFO) 555 576
Norsk Lektorlag 48 703
Norsk Artistforbund 44 795
Norsk Tonekunstnersamfund 41 788
FolkOrg 25 554
Norsk Skuespillerforbund 3 608
Gramo synlighetsprosjekt 750 000
Norcode 500 000
Spellemann 1 200 000
Rundbordkonferansen 50 000

Sum 637 690 Sum 5 506 364
Totalt 637 690 Totalt 10 015 909

Følgende bevilgninger er gjort fra kollektive midler i 2019:

Alle rettighetshaverorganisasjoner som har mottatt prosjektstøtte har sendt inn søknad med budsjett, og fått bevilget 
støtte til formål som er i henhold til lovens forarbeider. For bevilgninger over kr 100 000 er det sendt inn godkjent revi-
sorgodkjent regnskap, årsberetning og generalforsamlingsprotokoll. Dokumentasjonen er godkjent av Gramos revisor 
før utbetaling. For bevilgninger under kr 100 000 skal det sendes inn regnskap godkjent av kompetent organ i henholdt 
til vedtektene i organisasjonen. Alle mottagere av prosjektstøtte skal sende inn gjennomføringsrapport. 

GRAMOS SYNLIGHETSPROSJEKT
– TIL FREMME AV NY NORSK MUSIKK
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 
virksomhet blir synliggjort. I 2019 var Gramo involvert i 
følgende prosjekter:

Spellemannprisen 
Gramo inngikk sponsoravtale med Spellemannprisen om 
prisutdelingen for 2019. Avtalen skulle innebære profile-
ring av Gramo og et arbeidsstipend på kr 250.000 til vin-
neren av ”Årets Gjennombrudd og Gramo-stipend”. Utde-
ling av Spellemannprisen 2019, som skulle ha vært avholdt i 
mars 2020, ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. Spel-
lemannprisen jobber med alternativ prisutdeling, og det er 
foreløpig usikkert hvordan Gramos avtale skal effektueres.
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Accelerator – Trondheim Calling
Gramo var i 2019 samarbeidspartner med Trondheim Cal-
ling om Accelerator - en demo-konkurranse for nye, nor-
ske musikere. Prosjektet støttes av Kreativt Norge. En jury 
plukker ut 20 artister/band som blir fulgt opp med felles 
fagprogrammer gjennom et helt år i tillegg til personlig 
mentor. Hvert årskull avsluttes med workshop hvor alle 
band/artister lager 1-årsstrategi for videre arbeid med 
musikken. Alle band/artister får spille på Trondheim Cal-
ling. Gramo ble profilert som hovedsamarbeidspartner på 
Trondheim Calling.

Vill Vill Vest
Gramo var sponsor for Vill Vill Vest - musikk- og bran-
sjefestivalen som arrangeres i Bergen i september hvert 
år. Festivalen løfter fram nye artister for både publikum, 
nasjonal- og internasjonal musikkbransje. I tillegg til over 
90 konserter på 12 ulike scener over tre dager, arrangerer 
Vill Vill Vest en musikkonferanse hvor en rekke foredrag 
og møteplasser settes opp på Litteraturhuset i Bergen. 
Gramo arrangerte gitarfiks for musikerne og ble profilert 
som hovedsamarbeidspartner i 2019.

KONTROLLUTVALG
Generalforsamlingen valgte følgende kontrollutvalg: Ivar Noer med vara Håkon Gjesvik (produsentsektor) og  Jan Lothe 
Eriksen med vara Åse Karin Hjelen (utøversektor). Komiteen har mottatt protokoller fra styre- og utvalgsmøter, samt  
gjennomgått regnskapet for år 2019. På forespørsel i forbindelse med Martin Grøndahls fratreden, fikk kontrollutvalget 
fakta-rapport og uttalelse fra ekstern advokat i sakens anledning. 

Oslo, 21. april 2020

 Knut Ro Marte Thorsby Daniel Nordgård
 (styreleder) (1. nestleder) (2. nestleder)

 Erling Andersen Eddie Nygren Hans Ole Rian

 Harald Sommerstad

  Lars Bakketun
  (daglig leder)
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DRIFTSINNTEKTER NOTE 2019 2018
Vederlagsinntekter kringkasting 1,9 95 007 461 102 783 566
Vederlagsinntekter offentlig fremføring 1,9 71 699 359 70 442 749
Innkrevd avgift 13 30 439 639 26 165 882
Andre inntekter 1 258 490 128 508
Sum inntekter 197 404 949 199 520 706

DRIFTSKOSTNADER
Personalkostnader 2,12 25 864 339 23 289 387
Personalkostnader styret/sektorene 2 926 903 695 668
Avskrivninger/Nedskrivninger 3 5 882 254 4 316 632
Administrasjonskostnader 4 10 878 406 12 350 186
Administrasjonsgebyr 4 -387 362 -870 540
Kostnader sektorene 5 360 507 187 496
Tap på fordringer 6,9,14 6 589 690 927 330
Sum driftskostnader 50 114 737 40 896 158

DRIFTSRESULTAT 147 290 212 158 624 546

FINANSPOSTER
Finansinntekter 3 579 449 2 456 041
Finanskostnader 66 737 62 637
Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler 0 0
Sum finansposter 7 3 512 712 2 393 403

ORDINÆRT RESULTAT 150 802 924 161 017 950

DISPOSISJONER
Overført vederlag og avgift til avregning 8 150 802 924 161 017 950
Sum disposisjoner 150 802 924 161 017 950

RESULTAT ETTER DISPOSISJONER 0 0

RESULTATREGNSKAP
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EIENDELER
ANLEGGSMIDLER NOTE 2019 2018
Varige driftsmidler
Biler 1 369 393 1 224 044
IT-utstyr 324 480 185 642
Programvare 42 086 530 36 747 421
Inventar m.v 509 814 540 543
Sum 3 44 290 217 38 697 650

Finansielle anleggsmidler
Netto pensjonsmidler 12 0 0
Sum 0 0

SUM ANLEGGSMIDLER 44 290 217 38 697 650

OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Kundefordringer 6, 13 7 828 493 32 409 307
Opptjent, ikke fakturert inntekt 6, 9, 14 22 825 070 31 705 415
Andre fordringer 1 107 885 1 016 340
Sum 31 761 447 65 131 062

FINANSIELLE PLASSERINGER
Fondsplasseringer 10 115 709 567 108 338 390
Sum 115 709 567 108 338 390

BANKINNSKUDD, KONTANTER
Kasse, bank 11 54 716 978 34 374 535
Sum 54 716 978 34 374 535

SUM OMLØPSMIDLER 202 187 992 207 843 987

SUM EIENDELER 246 478 208 246 541 636

BALANSE



18

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL NOTE 2019 2018
Egenkapital 0 0
Sum 0 0

LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Netto pensjonsforpliktelse 12 0 0
Sum 0 0

SUM LANGSIKTIG GJELD 0 0

KORTSIKTIG GJELD
Vederlag
Vederlag og avgift til avregning 8,13 233 029 750 236 972 536
Sum 233 029 750 236 972 536

ØVRIG KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 1 388 097 3 353 377
Offentlig gjeld 1 818 507 2 074 399
Annen kortsiktig gjeld 13 10 241 855 4 141 322
Sum 13 448 459 9 569 099

SUM KORTSIKTIG GJELD 246 478 208 246 541 635

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 246 478 208 246 541 635
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  Oslo, 21. april 2020

 Knut Ro Marte Thorsby Daniel Nordgård
 (styreleder) (1. nestleder) (2. nestleder)

 Erling Andersen Eddie Nygren Hans Ole Rian

 Harald Sommerstad

  Lars Bakketun
  (daglig leder)
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KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 2019 2018
Resultat før avregning 150 802 924 134 852 068
Gevinst/Tap avgang driftsmidler -104 633 26 233
Avskrivninger/Nedskrivninger 5 882 254 4 316 632
Endring i kortsiktige fordrings- og gjeldsposter 22 268 097 -16 960 544
Endring i andre tidsavgrensningsposter 14 980 878 24 208 716
Endring i finansielle plasseringer -7 371 177 1 438 357
Utbetaling til medlemmer og deres organisasjoner -154 745 708 -144 600 718
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  31 712 635  3 280 743 

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Investeringer i varige driftsmidler -12 135 815 -11 854 865
Salg av varige driftsmidler (salgssum) 765 625 170 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -11 370 190 -11 684 865

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  -    -   
Netto endring i likvider i året 20 342 445 -8 404 122

KONTANTER OG BANKINNSKUDD PR 1.1. 34 374 535 42 778 656

KONTANTER OG BANKINNSKUDD PR 31.12.  54 716 978  34 374 535 

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 1.1 - 31.12
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Poster som fordeles likt mellom utøver- og produsentsektor

FELLESKOSTNADER NOTE 2019 2018
Lønninger 20 332 203 18 112 812
Arbeidsgiveravgift 3 436 089 3 166 017
Refusjon sykepenger -299 418 -339 546
Vikarbyrå 163 250 141 950
Andre personalkostnader -694 524 -476 023
Forsikringer ansatte 2 926 739 2 684 177
Sum lønninger, folketrygd 2 25 864 339 23 289 387

Avskrivninger/Nedskrivninger 5 455 254 4 316 632
Sum avskrivninger 3 5 455 254 4 316 632

Lokalkostnader 2 144 387 2 198 411
Datakostnader 3 992 514 5 945 840
Kontorkostnader 259 695 254 401
Advokatkostnader 1 471 069 104 349
Revisjonskostnader 200 530 166 375
Forsendelseskostnader 299 419 500 686
Transportkostnader 104 886 95 173
Reisekostnader 484 202 502 371
Andre administrasjonskostnader 1 921 704 2 582 579
Sum administrasjonskostnader 4 10 878 406 12 350 186

Tap på fordringer 6 6 589 690 927 330

SUM FELLESKOSTNADER 48 787 689 40 883 535

FORDELINGSREGNSKAP 
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FORDELINGSREGNSKAP FORTS.
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Felleskostnader fordelt 24 393 845 24 393 845 48 787 689 40 883 535

POSTER SOM KAN HENFØRES DIREKTE TIL SEKTORENE
Driftsinntekter
Vederlagsinntekter kringkasting 1 49 153 008 45 854 453 95 007 461 102 783 566
Vederlagsinntekter
offentlig fremføring 1 35 849 679 35 849 679 71 699 359 70 442 749

Andre driftsinntekter 1 129 245 129 245 258 490 128 508
Sum inntekter 85 131 932 81 833 377 166 965 310 173 354 823

Administrasjonsgebyr 387 362 0 387 362 870 540

Bevilgninger fra brutto vederlag
Bevilgninger fra sektorene 8 0 0 0 0
Sum bevilgninger 0 0 0 0

Personalkostnader  
styret/sektorene 2 500 226 426 677 926 903 695 668

Kostnader sektorene 5 465 511 321 996 787 507 187 496

Finansinntekter 1 988 831 1 590 619 3 579 449 2 456 041
Finanskostnader 33 486 33 251 66 737 62 637
Netto finans 7 1 955 344 1 557 368 3 512 712 2 393 403

SEKTORRESULTAT 62 115 056 58 248 227 120 363 284 134 852 067
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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 balanse-
dagen 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 sluttfak-
turering 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 anskaffelsestids-
punktet, 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 av- 
og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nomi-
nelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over 
driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler 
som består av betydelige komponenter med ulik leve-
tid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike 
komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kost-
nadsføres løpende under driftskostnader, mens påkost-
ninger 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 kontantstrøm-
mene som eiendelen forventes å generere.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balan-
sen 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 finan-
sinntekt.

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 gjennom-
snittlig gjenværende opptjeningstid.
Akkumulert virkning av estimatendringer og endringer i 
finansielle og aktuarielle forutsetninger (aktuarielle gevin-
ster og tap) under 10 % av det som er størst av pensjons-
forpliktelsene 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 klassifi-
seres som lønns- og personalkostnader.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indi-
rekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter 
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plas-
seringer.

REGNSKAPSPRINSIPPER
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NOTE 1: VEDERLAGSINNTEKTER

2019 2018
Riksdekkende kringkasting 81 023 169 88 008 962
Lokalradio / Lokal-TV / Webcast 7 493 332 7 591 610
Offentlig fremføring 71 699 359 70 442 749
Vederlag fra utlandet 6 490 960 7 182 994
Andre inntekter 258 490 128 508
Sum 166 965 310 173 354 823

Det er gjort inntektsavsetninger i regnskapet for 2019. For ytterligere spesifikasjoner, 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: 2019 2018
Antall ansatte pr. 31.12.: 27,00 26,00
Gjennomsnittlig antall årsverk: 25,24 25,10

Godtgjørelse for styre- og utvalgsarbeid er som følger:
Styrehonorar 1 045 900 694 150
Utvalgshonorar 43 160 92 175
Arbeidsgiveravgift 153 557 85 968
Sum 1 242 617 872 293

Det er for perioden utbetalt et ekstraordinært honorar til styrets leder og nestledere i forbindelse
med merarbeid knyttet til tidligere daglig leders avgang.   

Ytelser til ledende personer Adm.dir.
Lønn / honorar Martin Grøndahl 01.01.-31.12.19 1 383 693
Annen godtgjørelse Martin Grøndahl 01.01.-31.12.19 117 249
Lønn / honorar Lars Bakketun 01.07.-31.12.19 585 083
Annen godtgjørelse Lars Bakketun 01.07.-31.12.19 5 778
Sum 2 091 803

Honorar til revisor (beløp inkl. mva)
Lovpålagt revisjon  200 530 
Kontroll av medlemslister utøversektor  54 875 
Kontroll av medlemslister produsentsektor  18 980 
Sum  274 385 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2019
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NOTE 3: VARIGE DRIFTSMIDLER/ AVSKRIVNINGER
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Anskaffelseskost 01.01.19  1 677 260  1 319 564  487 965  42 231 745  45 716 534 
Tilgang  1 151 959  174 388  303 468 10 506 000  12 135 815 
Avgang  1 218 770  1 218 770 
Anskaffelseskost 31.12.19  1 610 449  1 493 952  791 433  52 737 745 56 633 579

Akkumulerte avskrivninger  241 056  984 138  466 953  10 651 215  12 343 362 
Akkumulerte nedskrivninger  -    -    -    -   
Bokført verdi 31.12.19  1 369 393  509 814  324 480  42 086 30 44 290 217
Årets avskrivninger  345 616  205 117  164 628  5 166 892  5 882 254 
Årets nedskrivninger  -    -    -    -    -   
Sum av- og nedskrivninger i året  5 882 254 
Økonomisk levetid 5 år 5 år  3 år   6-10 år

Oversikt aktiverte kostnader siste 
fem år: 2015 2016 2017 2018 2019 Sum
Total tilgang 5 180 995 12 764 588 16 412 940 11 854 865  12 135 815 58 349 203
-herav programvare 4 092 741 11 118 330 15 194 170 11 231 155 10 506 000 52 142 396

Avgang 3 707 240 2 611 487 7 895 118 356 790  1 218 770 15 789 405
Avskrivninger 3 182 292 2 867 726 2 454 147 4 316 632  5 882 254 18 703 051
Nedskrivninger  -    -    -    -    -    -   

Det er foretatt en konkret vurdering av økonomiske levetider.

NOTE 4:  ADMINISTRASJONSKOSTNADER
Administrasjonskostnadene er spesifisert i fordelingsregnskapet. Administrasjonsgebyr fremkommer som en kostnads-
reduksjon ved at det belastes 10% gebyr på utbetalinger til rettighetshavere som ikke er ordinære medlemmer, dvs. ikke 
medlemmer av norsk rettighetshaverorganisasjon.

Administrasjonsgebyr ble fjernet i produsentsektor fra og med 2015-utbetalingen og i utøversektor fra og med 2017- 
utbetalingen.

NOTE 5: KOSTNADER SEKTORENE

Utøver Produsent Totalt
Andre administrasjonskostnader  
(kontingenter, generalforsamling etc.)

283 511 76 996 360 507

Sum 283 511 76 996 360 507
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NOTE 6: KUNDEFORDRINGER / TAP PÅ FORDRINGER 

Spesifikasjon kundefordringer: 2019 2018
Fordringer offentlig fremføring 8 892 540 5 043 360
Fordringer kringkasting 935 953 29 365 947
Avsatt til tap på fordringer -2 000 000 -2 000 000
Sum fordringer 7 828 493 32 409 307

Tap på fordringer: 2019 2018
Konstaterte tap 1 454 926 2 000 646
Innkommet tidligere tapsført -65 236 -73 316
Endringer avsetning for tap 5 200 000 -1 000 000
Tap på krav 6 589 690 927 330

Det er avsatt til sammen kr 2.000.000 til tap på fordringer fordelt med kr 800.000 til kringkasting 
og kr 1.200.000 til offentlig fremføring. Avsetningen er vurdert å dekke potensielle tap. Det er foretatt
en avsetning på kr 5.200.000 for mulig tap knyttet til estimerte inntekter, se også note 9 og note 14.

NOTE 7: FINANSPOSTER

2019 2018
Renter kunder 185 678 168 987
Avkastning plasseringer 2 371 177 1 631 644
Renter bankinnskudd 947 254 626 262
Øvrige finansinntekter 75 340 29 148
Realisert gevinst/tap eiendomsfond 0 0
Urealisert gevinst/tap eiendomsfond 0 0
Finanskostnader -66 737 -62 637
SUM 3 512 712 2 393 403

Snittavkastning fra bank og plasseringer utgjorde i 2019 1,49 %. De enkelte aktivaklassene har hatt følgende utvikling: 
Bankplasseringer 2,1 %, pengemarkedsfond 1,8 %, obligasjonsmarkedsfond 2,7 % og eiendom 0 %.
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 be-
nyttes til kollektive formål.

2019 2018
Vederlag til disposisjon 01.01. 236 972 537 239 746 345

Overført fra årets virksomhet 150 802 924 161 017 950
Returer overført til avregning 3 000 000
Tilført i løpet av året 150 802 924 164 017 950

Avregnet rettighetshavere og FFUK 144 443 697 155 121 043
Bevilget produsentsektor 637 690 2 852 150
Bevilget utøversektor 10 015 909 8 758 012
Utbetalt, bevilget tidligere år 0 250 383
Disponert i løpet av året 155 097 296 166 981 588

Vederlag til avregning 31.12. 232 678 164 236 782 707

Bevilget, ikke utbetalt 351 588 189 832

Bokført vederlag til avregning 31.12  233 029 750 236 972 537

NOTE 9: OPPTJENT, IKKE FAKTURERT INNTEKT
Balanseposten består av følgende:

2019 2018
Opptjent vederlagsinntekt fra kringkasting  14 189 041  16 960 119 
Opptjent vederlagsinntekt fra offentlig fremføring  3 665 206  4 186 780 
Opptjent vederlagsinntekt fra utlandet  7 500 000  8 000 000 
Andre opptjente inntekter  2 670 823  2 558 516 
Sum opptjent, ikke fakturert inntekt.  28 025 070  31 705 415 

Avsetning til tap  5 200 000  -   

Balanseført beløp  22 825 070  31 705 415 
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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.  

Markedsverdi Markedsverdi
Andel i % 31.12.19 Andel i % 31.12.18

Pengemarkedsfond 61,2 % 70 805 648 59,8 % 64 747 315
Obligasjonsmarkedsfond 38,7 % 44 833 918 40,2 % 43 521 075
Eiendom 0,1 % 70 000 0,1 % 70 000
Sum 100,0 % 115 709 567 100,0 % 108 338 390

NOTE 11: KASSE, BANK
Bundet bankinnskudd vedrørende skattetrekk utgjør pr. 31.12.19 kr 1.181.960.

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 11 personer som dekkes av den ytelsesbaserte ordningen.   
    

2019 2018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 110 068 1 294 422
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 677 143 610 239
Avkastning på pensjonsmidler -930 243 -793 424
Netto pensjonskostnad før amortisering 856 969 1 111 237
Resultatført estimatendring og avvik 548 666 745 609
Administrasjonskostnader 231 201 276 428
Arbeidsgiveravgift 153 432 168 177
Resultatført pensjonskostnad (etter AGA) 1 790 267 2 301 451

Midler/forpliktelser Midler/forpliktelser
Opptjente pensjonsforpliktelser (minsteforpliktelse) 20 366 587 21 944 397
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 2 908 346 4 137 263
Beregnede pensjonsforpliktelser 23 274 933 26 081 660
Pensjonsmidler -19 748 424 -20 790 504
Ikke resultatført virkning av estimatavvik -6 447 907 -7 875 357
Arbeidsgiveravgift 497 238 746 043
Netto pensjonsforpliktelse (+) / Netto pensjonsmidler (-) -2 424 160 -1 838 158

Bokført pensjonsforpliktelse (+) / Bokførte pensjonsmidler (-) 0 0

Økonomiske forutsetninger 2019 2018
Diskonteringsrente 2,30 % 2,60 %
Forventet lønnsregulering 2,25 % 2,75 %
Forventet G-regulering 2,00 % 2,50 %
Regulering av løpende pensjon 0,50 % 0,80 %
Forventet avkastning på fondsmidler 3,80 % 4,30 %

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 2019 utgjorde dette kr 2.082.630. For den innskuddsbaserte ordningen utgjør kostnadsført beløp det 
innbetalte beløpet til ordningen. For 2019 utgjorde dette kr 586.486.
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NOTE 13: OMARBEIDET REGNSKAP FOR 2018 - AVGIFT TIL FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE 
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. 

Fra og med regnskapsåret 2019 har Gramo valgt å vise innkrevd avgift som en del av Gramo sin virksomhet og innlemme 
dette i resultatregnskapet som driftsinntekt. Begrunnelsen for denne endringen er en ny vurdering av arbeidet som ut-
føres for å innkreve avgiften, og denne vurderingen konkluderer med at denne aktiviteten ligger så nært opp til Gramo 
sin øvrige virksomhet at regnskapet gir et mer rettvisende bilde ved å inkludere avgiften i driftsinntektene.

For at regnskapet skal være sammenlignbart med tidligere periode, er regnskapet for 2018 omarbeidet.

Omarbeidelsen av regnskapet for 2018 har git følgende effekter:

Omarbeidet Opprinnelig
Resultatregnskap
Innkrevd avgift  26 165 882  -   

Balanse
Vederlag og avgift til avregning  236 972 536  232 997 693 
Annen kortsiktig gjeld  4 141 322  8 116 165 

NOTE 14: HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN 
Ved avleggelse av årsregnskapet har store deler av Norge vært stengt ned i en drøy måned grunnet koronapandemien.

Det er foretatt en konkret vurdering av hvorvidt dette påvirker årsregnskapet for 2019, og det er foretatt en ekstra 
tapsavsetning på kr 5.200.000 for potensielt tap knyttet til estimerte inntekter.
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Doktor Hansteinsgate 9 
3044 Drammen
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Til generalforsamlingen i Gramo

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Gramos årsregnskap som viser et overskudd på kr 150 802 924. Årsregnskapet består av 
balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter 
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi 
er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i 
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap 
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon 
er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
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Revisors beretning - 2019
Gramo

2 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, 
at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på 
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold 
kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
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Revisors beretning - 2019
Gramo

3 

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 
om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov 
og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som 
ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har 
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Drammen, 12. mai 2020
KPMG AS

Kjetil Kristoffersen
Statsautorisert revisor 
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Lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner kan mot 
vederlag gjøres tilgjengelig for allmennheten ved offentlig 
fremføring og overføring til allmennheten. Dette gjelder 
ikke for overføring på en slik måte at den enkelte selv kan 
velge tid og sted for tilgang til opptaket.

Både produsenten av opptaket og de utøvende kunst- 
nere 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 departementet. Departementet kan i for-
skrift 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 året opptaket ble frem-
ført eller overført. Vederlag for videresending kan uansett 
fordeles etter prinsippene i § 64.

Bestemmelsene i §§ 5, 29, 36 og 40, jf. 25, og 75 fjerde 
ledd gjelder tilsvarende.

Det som er bestemt i denne paragrafen gjelder ikke for 
lydopptak som inngår i film, dersom den ellers vederlags-
pliktige bruk av lydopptaket allerede er klarert ved over- 
føringen til filmen. For offentlig fremføring og overføring 
til allmennheten av lydopptak som ikke er vernet etter 
åndsverkloven,2 gjelder lov 14. desember 1956 nr. 4 om 
avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres  
prestasjoner mv.

Vederlagsplikt etter denne paragrafen gjelder i 70 år etter 
utløpet av det året opptaket første gang ble utgitt eller 
offentliggjort.

ÅNDSVERKLOVEN § 21

FORSKRIFTSBESTEMMELSER

§ 3-2. Organisasjon som representerer en vesentlig del 
av de vederlagsberettigede, kan godkjennes av Kultur 
og kirkedepartementet som oppkrevings- og fordelings-
organisasjon 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 fonogramprodu-
senter og utøvende kunstnere som er medlem av norsk 
rettighetshaverorganisasjon på området, kan opptas som 
ordinære medlemmer av oppkrevings- og fordelingsorga-
nisasjonen. 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 opp-
lysningsplikt og rapportering kan bringes inn for departe-
mentet 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 organisasjo-
nen til formål som organisasjonen fastsetter. Foreldede 
vederlag disponeres på samme måte. Organisasjonen kan 
beregne seg et administrasjonsgebyr av de beløp som ut-
betales 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 sam-
svar med inngåtte gjensidighetsavtaler. Det kan også av-
tales at overføring ikke skal skje og at midlene skal forbli i 
inntjeningslandet og disponeres av organisasjonen. Rettig-
hetshavere fra land som ikke har tilsvarende oppkrevings- 
og fordelingsorganisasjon, må selv kreve vederlag for å få 
utbetalt avregnede beløp. 

FORSKRIFTSBESTEMMELSER SOM GJELDER OPPKREVING OG FORDELING  
AV VEDERLAG ETTER ÅNDSVERKLOVEN § 21
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§ 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, for-
valte og fordele vederlag til produsenter og utøvende 
kunstnere når deres lydopptak blir kringkastet eller offent-
lig fremført i Norge, jf lov av 15. juni 2018 nr. 40 om opp-
havsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 21.

Gramo kan også innkreve, forvalte og fordele andre typer 
vederlag som tilfaller de samme rettighetshavere. Tilsva-
rende 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 inn-
krevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som 
beskrevet i § 10.

§ 3 Medlemskap
Som medlem i Gramo kan opptas alle som har vederlags-
rett i henhold til bestemmelsene i åndsverklovens § 21.

Utmelding fra Gramo skjer skriftlig med virkning fra  
1. januar påfølgende år og med 3 måneders varsel.

Medlemsretten bortfaller når et medlem ikke lenger er 
innehaver av vederlagsrett i henhold til åndsverklovens  
§ 21 med forskrifter.

§ 4 Godkjenning av rettighetshaverorganisasjoner
Rettighetshaverorganisasjon som representerer norske 
utøvere eller produsenter kan opptas som rettighetsha-
verorganisasjon i foreningen. Styret avgjør opptak med 
vektlegging av søkerens formål og virke, samt hvorvidt 
søkeren har et rimelig antall betalende, vederlagsberet-
tigede medlemmer. Styret kan gi spesialbestemmelser i 
reglementer. 

Avslag på søknaden kan innen gjeldende forslagsfrist 
innankes for generalforsamlingen.

§ 5 Forvaltning
I henhold til åndsverklovens § 21 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 med-
lemssøknaden, og kan samtidig – fortrinnsvis på global 
basis – overdra tilsvarende forvaltningsrett for frem- 
føring 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 vederlags- 
retten i henhold til åndsverklovens § 21. Dette forutset-
ter 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 generalforsamlin-
gen, med eventuelle forslag,  sendes ut per e-post senest 
1 måned før møtet. Samtidig gjøres årsmeldingen og saks-
papirer tilgjengelig for utsending på forespørsel og for 
nedlasting via Gramos hjemmeside på Internett.

Stemmerett på generalforsamlingen tilkommer kun utø-
vermedlemmer 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:

VEDTEKTER FOR GRAMO

VEDERLAG/ÅR (KR) STEMMER
FRA TIL

1 9 999 1
10 000 49 999 5
50 000 99 999 10

100 000 499 999 50
500 000 999 999 100

1 000 000 1 999 999 200
2 000 000 4 999 999 400
5 000 000 UBEGRENSET 500
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Enkeltmedlemmers stemmerett begrenses oppad til 18% 
av de fremmøtte produsentmedlemmers stemmer. Pro-
dusentmedlemmer som er tilsluttet en og samme bransje/
interesseorganisasjon kan ikke velge mer enn to medlem-
mer til styret.
Søknader om medlemskap må være Gramo i hende senest 
en uke før generalforsamlingen for at vedkommende skal 
kunne få stemmerett på vedkommende generalforsam-
ling. 

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 rettig-
hetshaverorganisasjon. 
For å være gyldige må fullmakter til generalforsamlingen 
være Gramo i hende senest en uke før generalforsamlin-
gen. Etter dette tidspunkt kan fullmakter ikke trekkes til-
bake på annen måte enn ved personlig fremmøte på gene-
ralforsamlingen.

Kun fullmakter avgitt i forbindelse med angjeldende gene-
ralforsamling er gyldige. 

Fullmaktskort utstedt av Gramo skal benyttes.

Alle medlemmer, administrasjon og rettighetshaverorga-
nisasjonene har møte-, tale- og forslagsrett på generalfor-
samlingen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte 
følgende punkter:

 Konstituering av møtet

 Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne
 protokoll fra møtet

 Årsberetning

 Årsregnskap

 Revisjonsberetning

 Godkjenning av styrehonorarer

 Godkjenning av honorar til revisor
 

 Ansvarsfrihet for styret

 Valg av styre og varamedlemmer

 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 rettighets-
 havergruppene (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 produsen-
tene, skal ha like stor stemmetyngde på generalforsam-
lingen, 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 henven-
delse til Gramo. 

Det innkalles på samme måte som ordinær generalfor-
samling 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 innstil-
lingen på de øvrige tre pluss tre styremedlemmer med 
varamedlemmer baseres på sektorvis nominering fra 
todelt komité.

 Valg av statsautorisert revisor

 Valg av kontrollkomité

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

Generalforsamlingens valg av valgkomité skjer etter inn-
stilling fra det avtroppende styret. 

Valg av tellekorps og representanter til å undertegne pro-
tokollen forberedes av administrasjonen.
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§ 8 Styret og sektorutvalg
a) Styrets sammensetning
Gramo skal ha et styre bestående av 7 medlemmer med 
personlige varamedlemmer. 

3 medlemmer velges av produsentenes rettighetshaver-
gruppe og 3 medlemmer av utøvernes gruppe. Det er kun 
utøvermedlemmer som stemmer over valg av represen-
tanter 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 pro-
dusentenes og utøvernes rettighetshavergrupper. Med 
uavhengig menes at vedkommende er uten tilknytning til 
noen av de godkjente rettighetshaverorganisasjoner, og 
heller ikke er medlem av Gramo.
Det sjuende medlemmet velges av generalforsamlingen 
med alminnelig flertall innen begge grupper.

Dersom det ikke oppnås alminnelig flertall i begge rettig-
hetshavergrupper for et uavhengig medlem, skal valget av 
uavhengig medlem skje i samsvar med valgkomitéens inn-
stilling, men kun dersom denne er enstemmig. I motsatt 
fall skal ordstyreren anmode Kulturdepartementet om å 
oppnevne dette medlemmet.

De seks ordinære styremedlemmene og varamedlem-
mene velges for ett år ad gangen, mens det uavhengige 
medlemmet velges for to, og skal være styrets leder. Sty-
ret velger selv første og annen nestleder utgått fra hver av 
rettighetshavergruppene, og disse vervene rullerer årlig 
mellom de to gruppene.

b) Styrets oppgaver
Forvaltning 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.

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.

c) Sektorutvalg
I tillegg til styret har Gramo også egne sektorutvalg 
som behandler saker som angår den enkelte rettighets-
havergruppen. Det er et sektorutvalg for hver av rettig-
hetshavergruppene; et utøversektorutvalg og et produ-

sentsektorutvalg. Sektorutvalgene er ikke selvstendige 
juridiske organ. 

Hvert av sektorutvalgene består av 6 personer; de årlig 
valgte styre- og varamedlemmer innenfor hver rettighets-
havergruppe.  Sektorene er beslutningsdyktige når minst 
4 medlemmer er til stede. Det skal føres protokoll fra sek-
torenes møter.

Dersom medlemmer sektorutvalgene av ulike årsaker skulle 
fratre, har sektoren rett til å utpeke erstatter. Ved uenighet 
innad i sektoren er det styret som velger erstatter.

Individuell fordeling av vederlagsmidler innenfor hver ret-
tighetshavergruppe 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.

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

Saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for 
foreningen, skal alltid forelegges styret. Kan slik fore-
leggelse 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. 

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

Direktøren ansetter administrativt personell innenfor de 
rammer styret har fastsatt.

§ 10 Vederlag
Vederlaget, som regulert i åndsverkloven § 21, fordeles likt 
mellom de to rettighetshavergruppene.

Foreningen fordeler også midler til kollektive formål i sam-
svar med lov og forskrift. 
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Fordeling av andre vederlag følger de fordelingsregler 
som fastsettes for disse.

Vederlag som innkreves i henhold til vedtektenes § 2 
skal, med fradrag for administrasjonskostnader, uavkortet 
deles ut til rettighetshaverne. I den grad individuell forde-
ling ikke lar seg gjennomføre, skal midlene komme rettig-
hetshaverne til gode ved at midlene deles ut til kollektive 
formål, jf 2. avsnitt i denne bestemmelsen.

§ 11 Oppløsning
Ved en eventuell oppløsning av foreningen, skal forenin-
gens midler tilfalle rettighetshaverne. I den grad individuell 
fordeling ikke lar seg gjennomføre, skal midlene tilfalle kol-
lektive 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 rettighets-
havergrupper.

Vedtektsendringer skal godkjennes av Kulturdepartemen-
tet. 

Vedtatt av konstituerende generalforsamling 7. juni 1989 
med endringer, senest på ordinær generalforsamling 3. juni 
2019. 











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  
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