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Faldari um Fjølrit, ið Helle Thede Johansen hevur gjørt
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FJØLRIT
- tryggjar burðadyggu listaringrásina
Fjølrit er meginfelag hjá feløgum, sum umboða rættindahavar, tá ið verk, vard av lógini um
upphavsrætt, verða nýtt.
Brúk merkir øll endurgeving - ljósriting, avriting, fjølriting, talgilding og onnur margfalding av vardum
verkum, tað veri seg við framførslu, útgávu ella framleiðslu, sama hvar, hvussu ella í hvørjum sniðið
verkið er skapt ella er til taks.
Peningurin, sum Fjølrit fær inn, fer útaftur til rættindahavarar, sum eiga verkini. Fjølrit leggur dent á, at
nýtt mentanarligt tilfar verður skapað í Føroyum. Hetta nevna vit eina mentanarliga ringrás, ið fær
høvundar og listafólk annars at menna føroysku mentanina.
Fjølrit hevur sum felagskapur onki sjálvstøðugt fíggjarligt endamál.
Limafeløg
Hesi feløg eru limir í Fjølrit og tað eru hesar listagreinar, Fjølrit umboðar:
• Rithøvundafelag Føroya
• Føroysk tónaskøld
• Føroysk myndlistafólk
• Føroyskir yrkisfotografar
• Føroysk bókaforløg
• Føroya miðlafólk
Umboðsráðið
Hvørt limafelag tilnevnir eitt umboð og eitt varaumboð í umboðsráðið.
Umboðsráðið skal:
• gera av hvussu Fjølrit skal virka
• velja stjórnina
• hava eftirlit við arbeiði stjórnarinnar
• eftir uppskot frá stjórnin gera reglugerð um handfaring av viðurløgum.
Lóg um upphavsrætt
Fjølrit hevur loyvi frá Mentamálaráðnum at virka sum rættindafelagskapur, í samsvari við § 40 stk 1 í
løgtingslóg um upphavsrætt.
Stjórnin og daglig umsiting
Stjórnin er mannað soleiðis:
• Høgni Reistrup, formaður
• Helle Thede Johansen, kassameistari
• Niels Jákup Thomsen, skrivari
Heidi Durhuus, umsitari og kt-mennari tekur sær av dagligu umsitingini.
Sigmund Poulsen er knýttur at Fjølritur sum løgfrøðiligur ráðgevi.
Jákup Samuelsen er bókhaldari.
Samband fæst við at senda teldupost til post@fjoelrit.fo ella ringja 23 86 00.
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Ársfrágreiðing
til aðalfund Fjølrits 20. február 2021
Árið 2020 fer í søgubøkurnar sum eitt ár ólíkt
øðrum árum. Við ársbyrjan í fjør vistu vit lítið
um, hvussu farsóttin fór at venda vanliga
gerandisdegnum á høvdið.
Korona hevur ávirkað okkum øll seinasta árið –
eisini virksemi Fjølritar. Síðani stóra stongsulin
um miðjan mars 2020 hevur felagið virkað á
netinum burturav. Allir fundir eru hildnir, men
heldur enn at hittast andlit til andlits hava
telefonirnar og telduskíggjarnir gjørt tað
gjørligt at arbeitt og útint endamál felagsins –
at verja listarættindini hjá okkara skapandi
fólki.
Fjølrit leggur dent á, at nýtt mentanarligt tilfar
verður skapað í Føroyum. Hesum hevur felagið
eisini virkað fyri í 2020, hóast arbeiðsumstøðurnar hava verið nógv øðrvísi enn
væntað.
Peningurin, sum Fjølrit fær inn, fer útaftur til
rættindahavarar, sum eiga verkini. Hetta hava
rættindahavarar fingið ágóðan av farna árið við
trimum útgjøldum eftir nýggja leistinum við
fráboðan um lut í nýtslugjaldi. Hetta skal
stimbra mentanarligu ringrásina, ið fær okkara
listafólk støðugt at menna seg sjálv og føroysku
mentanina.
Vit vóna, at vit í 2021 spakuliga kunnu venda
aftur til ein vanligari gerandisdag. Fyri Fjølrit
merkir hetta, at felagið aftur kann taka lut í
teimum samstørvum, sum byggja upp vitanina
um upphavsrætt og vard verk til gagns fyri
rættindahavararnar.
Endurnýggjað loyvi
Sambært grein 40 stk. 2 í upphavsrættarlógini
skal loyvið at virka sum upphavsrættarfelagskapur endurnýggjast fimta hvørt ár.
Fjølrit fekk 1. apríl 2019 eitt fyribilsloyvi at virka
í eitt ár við tí treyt, at útgjald fór fram innan eitt

ár. Fjølrit hevur lokið hesa treyt, og loyvið er tí
galdandi fram til 31. marts 2024.
Avtalur
Fyribilsavtalurnar við kommurnar gingu út 1.
august 2020. Eitt uppskot varð orðað um at
leingja fyribilsavtalurnar í tvey ár til 1. august
2022. Harafturat varð eitt skriv sent kommununum við frágreiðing um, hvat komið var á
skaftið seinastu tvey árini.
Allar kommunurnar hava undirskrivað longdu
fyribilsavtaluna, og harumframt hevur Viðareiði
á fyrsta sinni undirskrivað avtalu.
Ongar samráðingar hava verið um millumlandasáttmálar.
Samráðingar hava verið við nevndina í
Leikarafelagnum um at søkja um limaskap í
Fjølriti. Nevndin er jalig sinnað. Fjølrit stuðlar
KVF í arbeiðinum at finna, hvørjar avtalupartar
og hvørjar lógargreinir avtala kann gerast eftir
til tess, at tilfar hjá KVF kann liggja alment á
netinum, og at eingin tíðaravmarking verður
sett fyri, hvussu leingi tilfarið er tøkt. Millum
annað hevur Fjølrit í hesum sambandi fingið
fund í lag millum KVF, Leikafelagið og Filmex.
Loyvið, ið Filmex hevði frá Uttanríkis- og
mentamálaráðnum at virka sum rættindahavarafelagskapur í Føroyum, gekk út í 2019,
og Filmex er sinnað at hjálpa Fjølriti at yvirtaka
økið. Men fyrst mugu viðkomandi feløg, ið
umboða rættindahavarar á økinum, gerast limir
í Fjølrit.
Verður hugt eftir arbeiðinum at fáa lagt tilfar úr
savninum hjá KVF út alment, eru samráðingarnar um at leggja tíðindastubbar út komnar
longst.
Í apríl vendi eitt starvsfólk hjá KVF sær til Fjølrit,
hvørt til bar hjá almenninginum og serliga
heimsendu skúlanæmingunum at fáa víðari
atgongd til upplisnar søgur. Fjølrit orðaði eitt
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uppskot til eina tíðaravmarkaða (koronu)avtalu
og sendi hana til bæði KVF og UMMR, men hon
bleiv ikki til nakað.
Samskifti er við umboð fyri Kirkju og samkomur
um, hvussu sálmar og onnur átrúnaðarlig verk
kunnu gerast lættari talgilt atkomulig fyri bæði
luttakarum í kirkju og samkomum og
almenninginum. Fyrsta stig hevur verið at fáa
lýst tørvin og at finna handilsleist og greinar í
upphavsrættalógini, ið hóska best.
Mentamálaráðið

um eina lækking, ið sær út til at verða javnað
útaftur í 2020.
Rokningar vórðu sendar teimum 27 kommununum við avtalu fyri skúlaárið 2019/20.
Talan er um 6868 fólkaskúlanæmingar á 200 kr,
og higartil eru 1.355.000,00 kr fluttar Fjølriti.
Næmingatalið í fólkaskúlunum er nakað lægri
borið saman við árið frammanundan (6987).
Orsøkin er hon, at í ár eru bara næmingar taldir
við, har avtala er gjørd við kommununa.

kommunurnar Kringvarpið Barnabati

Barnabati fekk rokning fyri fyrstu
ferð eftir avtaluni, ið verður
gjørd upp eftir talið á skeiðsluttakarum á 25 kr fyri hvønn
luttakara. Rokningin í 2020 var
áljóðandi 325 kr.
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*KVF 2019 er fyri 3 ársfjórðingar

Innkomin peningur
Avtalan við Uttanríkis- og mentamálaráðið
fevndi í 2020 um teir somu 10 stovnarnar
sambært fíggjarlógini, og allar rokningarnar
vórðu rindaðar stundisliga. Inn komu kr
971.695,55 kr.
Uppgerð frá Kringvarpinum verður latin
ársfjórðingin afturút, og inngjadingarnar í 2020
fevna sostatt um 4. ársfjórðing í 2019 og um
1.,2. og 3. ársfjórðing í 2020. Inn komu
441.668,33 kr. Av tí at bara tríggir ársfjórðingar
vóru seinasta ár, ber ik k i til at gera
samanberingar fyrr enn næsta ár. Verða teir fýra
ársfjórðingarnir í 2019 (368.293,80 kr) bornir
saman við alt 2018 (412.220,00 kr), var talan tá

Skráseta seg sum rættindahava
325

Tað hevur nú borið til at skrásett seg sum
rættindahava hjá Fjølrit í næstan 2 ár. Fjølrit
hevur í tíðindaskrivum kunnað um, at
rættindahavar kunnu skráseta seg. Fyri at fáa
pening fyri fráboðan er kravið, at viðkomandi
er skrásettur, og hetta hevur gjørt, at nakrar
skrásetingar eru komnar aftrat teimum 90
skrásetingunum, ið komu í 2019. Fjølrit hevur
nýtt orku til at leita upp og seta seg í samband
við teir rættindahavarar, ið eiga viðurløg fyri
verk brúkt í 2018. Hetta arbeiðið bar við sær, at
35 nýggir rættindahavarar komu undan kavi,
og við árslok vóru sostatt 183 rættindahavarar
skrásettir hjá Fjølriti.
Útgjald
Uppgerðirnar frá Kringvarpinum eru útgoldnar
so hvørt, tær eru fluttar Fjølriti. Vegna koronu
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Heiti

Nýtslugjald fyrnað frá 2014-15

Nýtslugjald frá MMR
2017-18

Nýtslugjald fyrnað frá
2016

útgjald

318.689,96 kr

102.325,58 kr

160.000,00 kr

fráboðanartíðarskeið 3. - 31. januar (27 dagar)

30.marts - 24. apríl
(26 dagar)

eyðkenni eitt útgjald, rættindahavi ásetti
sjálvur upphædd, ið bleiv minka
lutfallsliga

27.mai - 12. juni (17 dagar)

eitt undirútgjald fyri hvørja
eitt útgjald. Allar fráboðanir
listagrein(limafelag) á ymsari fingu somu upphædd
stødd. Allar fráboðanir til
sama útgjald fingu somu
upphædd

fráboðanir

48

19

29

upphæddir

1.882,62 - 7.530,48 kr

1.222,79 - 15.195,30 kr

5517,24 kr

fráboðan býtt á (nýtt) fagurtekstur
verkslag (setast kundi myndlist
flugubein við fleiri) nótar
sangtekstur
týðing
yrking
yrkistekstur

17
11
16
18
2
6
10

vóru 1. og 2. ársfjórðingur eitt sindur seinkaðir
frá KVF.
Trý útgjøld hava verið eftir leistinum við
fráboðan. At rættindahavarar skulu boða frá um
at fáa lut í einum nýtslugjaldi, er eitt nýtt
hugtak, har roynt verður at gjalda út pening við
minni umsiting, men samstundis innan fyri
upphavsrættarlógina - undir hesum at stimbra
mentanarligu ringrásina. Tá ið ein rættindahavari boðar frá luti í nýtslugjaldi, skal
viðkomandi bæði upplýsa eitt verk, ið er útgivið
fyri eitt ávíst ár og vísa á eina ávegis verkætlan.
Nýtslugjaldið verður javnt býtt ímillum
fráboðanirnar og er skattskyldug inntøka.
Eisini er eitt útgjald, har fráboðan kann sendast
í tíðarskeiðinum 8. desembur 2020 - 8. januar
2020 við nýtslugjaldi frá kommununum
2018/19 áljóðandi 829.227,91 kr. Allar
fráboðanir fáa somu upphædd.

fagurtekstur
myndir
myndlist
sangtekstur
týðing
yrking

14
1
1
2
2
2

fagurtekstur
grein
myndlist
nótar
sangtekstur
týðing
yrkistekstur

21
1
3
1
2
7
3

Ætlanin var at býta 50 % av nýtslugjaldinum frá
kommununum til teir rættindahavar, ið komu
undan kavi í eini spurnakanning, sum varð
gjørd á fólkaskúlunum. Hetta varð tó ikki mett
at vera rættvísandi, tí tá ið av tornaði, var
luttøkan millum lærararnar 17,5%.
Spurnakanningin var eisini seinkað, bæði
vegna koronu og tøkniligar trupulleikar, og tí
varð peningurin ikki útgoldin í 2020.
Av somu orsøk er kanningin á miðnámi ikki
liðug sum ætlað í 2020. Hon fevnir um at greina
160 undirvísingarætlanir, ið er ⅓ av øllum
undirvísingarætlanunum á miðnámi í Føroyum.
Sostatt er nýtslugjald frá UMMR fyri 2019 ikki
útgoldið í 2020, men arbeitt verður við at fáa
tað avgreitt skjótast gjørligt í 2021.
Spurningurin um at finna javnvágina ímillum
“avroknast til viðkomandi upphavsmann” og

6| FJØLRIT · JAN 2021

FJØLRIT
“eitt rímiligt gjald fyri umsiting” sambært § 41
kann tí enn ikki sigast at vera svaraður.
§ 41. Viðurlag, sum felagsskapurin krevur inn, skal
avroknast til viðkomandi upphavsmann.
Stk. 2. Felagsskapurin dregur frá tí í stk. 1 nevndu
upphæddini eitt rímiligt gjald fyri umsiting.

Básurin hjá Fjølrit til Læraradagar

Tiltøk
Fjølrit hevði ein bás til Læraradagarnar í
Norðurlandahúsinum 18. og 19. februar 2020, ið
Nám árliga skipar fyri. Hetta var ein góður
háttur at koma í samband við fólkaskúlalærarar
kring landið alt. Fjølrit hevði eina sjónfílu um
upphavsrætt við at vísa luttakarunum umframt
eina plakat og spurnakanningina til fólkaskúlan
í frumsniði, ið lærarar kundu royna og ummæla.
Eisini var høvi at luttaka í lutakasti um at fáa
Steintór Rasmussen á skúlavitjan.

Reprographic Rights Organisation. Hetta var
ein netfundur, ið vardi í tveir tímar. Einki kom
ístaðin fyri norðurlendska stórfundin, men
ovastu starvsfólkini hjá systurfeløgunum høvdu
ein netfund. Í staðin fyri árliga norðurlendska
fundin um hagtøl bleiv hildin ein hagfrøðilig
stevna á netinum, har hvørt norðurland ráddi
yvir tveimum tímum. Har brúkti Fjølrit høvið at
leggja fram um úrslitini úr kanningini á
miðnámi 2017/18 og um sniðið, ið spurnakanningin til fólkaskúlar 2020 hevði.
Umboðsráðsfundurin 20. august, ið Fjølrit
hevði boðið inn til, varð hildin á netinum og
ikki í Hugskotinum á Vestaru bryggju í Havn,
sum ætlað. Fundurin eydnaðist væl. Fimm limir
úr umboðsráðnum vóru við, stjórnin og
umsitarin. Og so vóru tríggir limir í Føroyskum
yrkismyndafólkum eisini við. Tvey mál vórðu
viðgjørd: 1) Broytta reglugerðin, ið nágreinar
nærri, nær nýtslugjald kann verða skift eftir
fráboðanum. 2) Orðaskifti og kunning um
royndir við at býta nýtslugjaldið út eftir
fráboðan í 2020.
Fjølrit var við á Bókadøgunum, har felagið beyð
øllum til filmin Coco (2017). Hetta er ein

Koronufarsóttin og viðmælini hava eisini
ávirkað arbeiðið hjá Fjølriti.
Øll ferðing hevur verið avlýst og allar vanligar
ráðstevnur. Sumt bleiv til netfundir ístaðin - eitt
nú aðalfundurin hjá International Federation of

Formaðurin, Høgni Reistrup, greiður frá Fjølrit til
Bókadagar
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familjufilmur við upphavsrætti sum undirtema.
Báðar sýningarnar vóru fullsettar. Høgni hevði
ein stuttan inngang um Fjølrit undan
sýningunum, og Helle deildi faldarar um Fjølrit
út við dyrnar. Prentaðir blivu 1000 faldarar, ið
Helle hevur skrivað og sniðgivið.
Talgildisbúgving
Samskiftið við Nám um lutvíst at týða finska
lærupallinum um upphavsrætt, Kopiraittila, ið
byrjaði í 2019, helt áfram í 2020. Eisini umboð
fyri Uttanríkis- og mentamálaráðið kom uppí.
Fjølrit átók sær uppgávuna at meta um, hvør
kostnaðurin er fyri at týða partin, ið fevnir um
lærutilfar til lærarar. Tað eyðnaðist at fáa
fíggingina uppá pláss beint fyri jól. Nám átekur
sær størsta partin, og haraftrat fíggjar UMMR
og Fjølrit hvør sín part. Væntandi verður
lærupallurin klárur á føroyskum á sumri 2021.
Ætlanir 2021
Fjølrit hevur seinastu trý árini verið við á fleiri
ráðstevnum. Koronastøðan fer væntandi at
ávirka ráðstevnurnar, sum vanliga eru á skrá á
hvørjum ári. Ætlanin er at taka lut í ráðstevnum
í 2021, tá ið umstøðurnar loyva tí.

Arbeiðið við talgildisbúgvingini heldur fram í
samstarvi við Nám. Hetta snýr seg bæði um at
fáa týdda partin av lærupallinum Kopiraittila
liðnan og at breiða út kunnleikan til lærarar og
læraralesandi.
Eftir ætlan verður hugt nærri at millumlandasáttmálum í 2021. Fyrst verða sáttmálarnir við norðurlendsku systurfeløgini
dagførdir.
Miðað verður eftir at gera spurnakanning á
tónlistaskúlunum og eisini eina á fólkaskúlunum. Hetta verður útgangsstøðið fyri
útgjaldi frá kommununum í 2020.
Undirvísingarætlanirnar á miðnámi fyri
2018-19 verða kannaðar, og hetta arbeiðið
verður liðugt í ár. K anningin verður
grundarlagið undir útgjaldinum frá stovnunum
undir Uttanríkis- og mentamálaráðnum fyri
árið 2019. Miðað verður eisini eftir at kanna
undirvísingar-ætlanirnar á miðnámi fyri
2019-20 og fáa avgreitt útgjaldið fyri 2020
eisini.
Stjórnin og umsitarin.
Frá vinstru:
Høgni Reistrup (formaður), Helle
Thede Johansen (næstforkvinna),
Heidi Durhuus (umsitari) og Niels
Jákup Thomsen (stjórnarlimur)
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Ársrokniskapur 2020
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Umsiting 2020
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Pengar inn - pengar út
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Støðudagføring yvir viðurløg
pr 31.12.2020
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Fíggjarætlan 2021
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Val 2021
Av sitandi stjórn stillaði Helle Thede Johansen (Rithøvundafelag Føroya), Høgni Reistrup (Føroysk
tónaskøld) og Niels Jákup Thomsen (Føroysk bókaforløg) uppaftur og vórðu afturvald. Sum varalimur
stillaði Steintór Rasmussen (Rithøvundafelag Føroya) uppaftur og Sunrid í Gong (Føroyskir
yrkisfotografar) stillaði upp og bæði blivu vald av Umboðsráðnum.
Stjórnin

Umboðsráðið

Høgni Reistrup
formaður

Ole Wich
formaður

Føroysk
myndlistafólk

Helle Thede Johansen
næstforkvinna

Kim Simonsen
næstformaður

Rithøvundafelag
Føroya

Niels Jákup Thomsen
stjórnarlimur

Jørgen Lützen
umboðsráðslimur

Føroyskir
yrkisfotografar

Steintór Rasmussen
varalimur

Kristian Blak
umboðsráðslimur

Føroysk
tónaskøld

Sunrid í Gong
varalimur

Uni Arge
umboðsráðslimur

Føroysk
miðlafólk

Jonhard Mikkelsen
umboðsráðslimur

Føroysk
bókaforløg

Grannskoðari

Január
Løggilt grannskoðanarvirki

Limafeløg
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