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LISENS FOR VISNING AV SPILLEFILM PÅ FOLLKEHØGSKOLER 
 
Folkehøgskolerådet er blitt kontaktet av folkehøgskoler vedrørende lisens for visning av spillefilm. 
I brev fra Kultur- og kirkedepartementet til Orkdal kommune 14. februar 2008 heter det: 
Etter lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 2 har 

opphavsmannen enerett til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten, herunder at det framføres 

offentlig. Utgangspunktet er at slik framføring, for eksempel av et filmverk, forutsetter klarering 

(samtykke) fra rettighetshaver. Framføring som ikke er offentlig omfattes ikke av opphavsmannens 

enerett, og trenger følgelig ikke klareres. 

 

MPLC (Motion Picture Licensing Company) representerer over 430 internasjonale og lokale 
filmselskaper og distributører. I brevet til skolene gir MPLC en definisjon av privat og offentlig.  
All visning av film utenfor ordinær klasseromsundervisning (der det kun er en fast klasse til stede) er lisenspliktig.  

Denne definisjonen er i tråd med definisjonen i brevet fra Kulturdepartementet til Orkdal kommune. 
 
Skolene lurer på om de må inngå en avtale om lisens for å vise spillefilm. I møte med MPLC 
tidligere i dag har Folkehøgskolerådet drøftet spørsmålet om lisens. På bakgrunn av sitatene ovenfor 
og møtet i dag, vil ikke Folkehøgskolerådet bestride lisenskravet, men anbefale skolene å inngå en 
avtale med MPLC. 
 
Folkehøgskolerådet har fått tilbud om en kollektiv avtale på 25 kr/elev/godkjent 
internatkapasitet/år, dersom alle folkehøgskolene blir med på avtalen. Prisen står fast i minimum 
fem år framover. Folkehøgskolerådet vil kreve inn lisensavgiften samtidig med kopinoravgiften  – 
juni hvert år. 
Felles avtale vil forenkle og være billigere, men betinger at alle folkehøgskolene slutter seg til den 
kollektive avtalen. Uten en kollektiv avtale, må skolene selv inngå avtaler med MPLC. 
 
Folkehøgskolerådet ber om skriftlig svar innen 30. mars 2011 om skolen ønsker å bli med på en 
kollektiv avtale som skissert ovenfor. 
 
Med hilsen for Folkehøgskolerådet 
 
 
Edgar Fredriksen /s/      Odd Arild Netland /s/ 
leder        sekretær 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
……………………folkehøgskole sier ja til en kollektiv avtale med MPLC på 25 kr/elev/godkjent 

internatkapasitet/år fra og med 2012 
 
 
……………………folkehøgskole ønsker ikke en kollektiv avtale med MPLC 
 
 
Rektors underskrift 

Send tilbakemeldingen innen 30. mars som pdf-fil til fhsr@folkehogskole.no 


