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Tittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Oppfølging og orientering om pågående saker
Cristin/NVA - registrering og synliggjøring av kunstnerisk
utviklingsarbeid
UHR sendte brev til Unit i september vedrørende konseptutredning, og
purret 17. november. UHRs sekretariat, ved generalsekretær, kontakter Unit
for informasjon om status for saken.
Framtidig bruk av Nasjonalgalleriet
Arbeidsgruppe er satt ned sammen med PKU. Info er sendt enheten 7.
januar.
Arbeidsgruppen har følgende sammensetning:
• Fra UHR-Kunst, design og arkitektur:
Professor Siri Dybwik, Universitetet i Stavanger
Teamleder Torben Lai, Kunsthøgskolen i Oslo
Førsteamanuensis Marit Roland, Universitetet i Agder
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Universitets- og høgskolerådet
•
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Fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU):
Ph.d. Christine Hansen, Universitetet i Stavanger
Professor Martin Lundell, Kunsthøgskolen i Oslo
Professor Kristin Bergaust, OsloMet
Fagdirektør Geir Strøm, PKU, er sekretær for gruppen.
Etiske retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid – arbeidsgruppe
Enheten er bedt om å foreslå medlemmer innen 20. Januar. Forslag til
sammensetning vedlegges i e-posten med innkalling.
Handlingsplanen – Oppfølging
Se: Handlingsplan for UHR-Kda
Vi planlegger en gjennomgang og oppdatering av handlingsplanen på
vårens enhetsmøte.
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Opphavsrett og åpen forskning i kunstutdanninger m/musikk som
eksempel
Vedlegg:
•
•
•

Notat utarbeidet til workshop
Presentasjon av Alexander Refsum Jensenius
Innspill til Aronson-utvalget fra PKU

UiO tok i november 2020 initiativ til en workshop om rettighetsproblematikk
knyttet opp mot deling av forskningsdata med forskningsprosjektet
MusicLab som case. Til workshopen ble det utarbeidet et notat fra UB,
juridisk fakultet, UiO, om utfordringer ved forskning på
opphavsrettsbeskyttet materiale og åpen forskning.
Det ble konkludert med at det er nødvendig å jobbes sammen om å finne
løsninger som er så praktiske og forutsigbare for alle parter som mulig, og
at det er ønskelig med en arbeidsgruppe som kan spisse problemstillingene
og begynne å skissere mulige løsninger. UHR ble bedt om å ta saken
videre, og den ble oversendt til Nasjonalt fagorgan for musikk under UHRHumaniora, og Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk under
UHR-Kda, i tillegg til arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid.
Fagorganet for utøvende og skapende musikk mener spørsmål knyttet til
opphavsrett og åpen forskning innen musikk trenger å utredes, og mener at
spørsmålene på mange vis vil angå hele KU-feltet.
Fagorganet foreslår:
•

•

UHR Kunst og berørte fagorganer som FUM og Nasjonalt fagorgan
for musikk bør kartlegge hvilke spørsmål/problemstillinger og behov
som er de mest aktuelle og krevende. Kanskje bør andre ledd i UHR
som UHR-Forskning og UHR-Bibliotek delta i arbeidet.
Deretter bør man se juridisk og politisk på disse spørsmålene.
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Universitets- og høgskolerådet
Fagorganet ønsker vi å bidra, sammen med relevante deler av UHR.
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Enhetsmøtet 20. mai
Vedlegg: Første utkast til program
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Koronasituasjonen våren 2021
Håndtering av eksamen m.m.
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Møteplan 2021
• Fastsette dato for høstens enhetsmøte
Forslag til datoer: 20. - 21. eller 28.-29. oktober. Fra lunsj til lunsj.
Sted: NMBU
Eventuelt
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Innkalling og sakspapirer sendes kun elektronisk.

Frode Thorsen

Rachel Glasser

leder

sekretær
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Universitetet i Oslo

Notat

Universitetsbiblioteket. Juridisk bibliotek

Dato: 28. januar 2020

Utfordringer ved forskning på opphavsrettsbeskyttet materiale og åpen forskning.
Bakgrunnen for dette notatet er forskningsprosjektet MusicLab som er et samarbeid mellom RITMO, Senter
for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, og Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo.
MusicLab ser på nye metoder for forskning, forskningsformidling og utdanning. MusicLab tar utgangspunkt i
kulturarrangementer som konserter, dansefremføringer o.l. Forskningen baserer seg i hovedsak på tre
typer data; musikk i ulike former eller andre type kunstfremføringer til musikk, videoopptak av publikum og
artister og sensordata fra utvalgte publikummere som registrerer data som pust, puls og lignende. Video og
sensordataene, som baserer seg på reaksjonene fra musikken/fremføringen er unike data som ikke kan
gjenskapes. Det er ønskelig å dele alle dataene åpent og dermed bidra til åpen forskning og tilgangen til
åpne forskningsdata. Dette notatet adresserer ikke problemstillinger relatert til personvern.
Forskningsrådet er pådriver for åpen forskning og forskningsdata. Forskning på musikk vil i de fleste tilfeller
innebære forskning på opphavsrettsbeskyttet materiale. Det oppstår en del utfordringer knyttet til
publisering av åpne forskningsdata ved forskning på opphavsrettsbeskyttet materiale. Slik situasjonen er i
dag kan det til tider oppfattes som en uoverkommelig hindring å forske på musikk og gjøre forskningen sin
åpen tilgjengelig.
En utfordring er at mengden aktører som man må forholde seg til ved rettighetsklarering kan være
omfattende og uoversiktlig. Skal man gjennomføre et arrangement som MusicLab, med etterfølgende
publisering, må man forholde seg til en rekke ulike aktører i tillegg til opphaver. Det kan være selskaper
som opphaver har forvaltningsavtale med (heretter selskapene), som TONO, GRAMO og NCB. Videre har vi
tilfellene hvor opphaver er død og rettigheten har gått over til arvingene i henhold til Åvl §75. I tillegg så
kan det være at man må forholde seg til en rekke forskjellige opphavere eller deres representanter. For
eksempel hvis arrangementet velger å ta i bruk en DJ som mikser og spiller andres musikk eller hvor musikk
har blitt til ved et samarbeidsprosjekt og så videre.
En annen utfordring er at vederlag for bruk m.v. kan bli omfattende og uforutsigbare. For et prosjekt som
MusicLab må det inngås avtaler om både fremføring og publisering på nett, i tillegg til redigering. Avtaler
om fremføring og publisering inngås som oftest direkte med selskapene. Prismodellene som selskapene
opererer med i dag medfører uoversiktlige, og til dels omfattende, kostnader som er vanskelige å
budsjettere inn i et forskningsprosjekt. Hvordan man beregner vederlaget varierer fra selskap til selskap,
felles er at samtlige har en uforutsigbar variabel. For eksempel; I en fremføringsavtale med TONO beregnes
vederlaget pr strømmet musikkminutt ganger antall visninger ganger 5 øre. Minimumsvederlag ved
nedlasting av musikk, hvor TONOs minimumsvederlag er 53 øre pr sang.
En tredje utfordring er at andre som vil bruke det opphavsrettsbeskyttede materialet også vil kunne ha
utfordringer med rettighetsklarering og omfattende vederlag. Partene i de opprinnelige avtalene er kun
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representantene for forskningsprosjektet og selskapene, eventuelt representantene for
forskningsprosjektet og opphaver. Sistnevnte situasjon er der vedkommende ikke er tilknyttet et av
selskapene, eller tilsvarende selskap som de nasjonale/regionale selskapene har samarbeid med. Hvis
andre skal gjenbruke og republisere forskningsmaterialet, må de inngå egne avtaler med selskapene
og/eller opphaver. Dette kan medføre omfattende og uoversiktlige kostnader for de som tar i bruk
forskningsdataene.
Hva vi vil oppnå.
Vi ønsker at det, for forskningsprosjekter, skal bli lettere å avklare hvem man må ha avtaler med. Det er
ønskelig med ett kontaktpunkt og ett ideelt sett ett avtalesett for rettighetsklarering når musikk og lignende
skal brukes til, og publiseres som åpen forskning. Kontaktpunktet må kunne behandle alle type saker,
uavhengig av om opphaver har forvaltningsavtaler eller ikke, og uavhengig av opphavers nasjonalitet.
Dagens forvaltningsavtaler medfører at opphavere ikke kan inngå egne avtaler med representanter for
forskningsprosjekter. Vi ønsker at det ses på muligheten for å gi opphaverne adgang til å inngå
direkteavtale med representanter for forskningsprosjekter når musikken skal brukes til forskning.
Det er som nevnt umulig å skaffe seg oversikt over de endelige kostnadene åpen publisering av opptakene
genererer. Vi har forståelse for at vederlagene er opphavers betaling for bruk. Vi ønsker uansett at det ses
på andre forutsigbare prismodeller når materialet skal brukes og publiseres som åpen forskning. Det er
ønskelig å se på om dagens kostnadsnivå kunne være lavere når materialet brukes til forskning.
Det har vært ønskelig å dele materialet med en CC-BY 4.0 lisens.1 Det innebærer at man kan; «Kopiere,
distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format». Og «remixe, endre, og bygge videre på
materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.» Skal man dele materialet med CC BY 4.0
lisenser, må det fremgå av avtalene med de ulike opphaverne at de samtykker i at andre kan bearbeide,
remikse m.m. I henhold til Forskningsrådets retningslinjer for lagring, tilgjengeliggjøring og deling av
forskningsdata skal forskningsdata gjøres tilgjengelig for videre bruk til relevante brukere «så fremt det ikke
er juridiske, etiske eller sikkerhetsmessige grunner til ikke å gjøre det».2 Vi ønsker at det ses på mulighetene
for å få til at all musikk brukt til forskning kan publiseres åpent med CC-BY 4.0. CC-BY lisenser avgrenser ikke
brukergruppen til «relevante brukere». Sånn sett kunne det vært behov for å se på en standardisert lisens
for deling av opphavsrettsbeskyttet materiale kunne utvikles til bruk på åpen forskning.
Et poeng for åpen forskning er at materialet skal bevares for fremtiden. Dette innebærer at avtalene 3 som
inngås med opphaver eller selskapene må være tidsubestemte og ugjenkallelige. Vi ønsker at det skal
1

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
«Forskningsrådets policy om publisering av åpne forskningsdata» s. 6
https://www.forskningsradet.no/contentassets/e4cd6d2c23cf49d4989bb10c5eea087a/policy-for-apen-tilgang-tilforskningsdata.pdf
3
Avtaler om retten til å gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten, rett til å endre verket, samt adgang til å overdra
disse rettighetene.
2
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utredes om avaler av dette omfang kan være i strid med avtalelovens §36. Utfordringer kan særlig være
relatert til senere oppståtte forhold. For eksempel at bruken til forskning setter grenser for opphavers
kommersielle utnyttelse av verket. Norsk rettspraksis har vært restriktive med tanke på lemping av avtaler
om bruk av opphavsrettslig materiale.4 Men hvis man kommer til at lemping av avtalene er aktuelt bør det
utredes hvilke tilfeller som kan utløse en lempingsadgang og hva man eventuelt kan gjøre for å unngå disse
situasjonene.
Spørsmål til behandling på fremtidig workshop.
Er det mulig å forenkle prosessen rundt rettighetsklarering ved bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale i
forskningsprosjekter som publiserer åpent?
Er det mulig å få inn unntaksbestemmelser i forvaltningsavtalene med selskapene når opphavere ønsker å
inngå avtaler med forskningsprosjekter?
Er det mulig å få fastsatt faste satser for vederlag når materiale skal brukes til forskning og publiseres
åpent?
Kan man lisensiere ovennevnte materiale med CC-BY 4.0, eventuelt CC-BY-NC 4.0? Bør man utarbeide en
standardisert lisens, skreddersydd for publisering av åpen forskning i samsvar med retningslinjene til
Forskningsrådet? Hva bør en slik lisens omfatte?
Hva slags avtale vil være innenfor norsk rett i forhold til tid og omfang? Kan det tenkes avtaler som er i strid
med norsk rett i tid og omfang. Og hva kan gjøres for å unngå slike tilfeller?

Med hilsen
Rebecca Josefine Five Bergstrøm
Juridisk bibliotek

4

Jfr. Prop. 104 L s. 245
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Workshop om MusicLab, åndsverk og åpen forskning
13. oktober 2020
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Velkommen
Halvor Kongshavn, Universitetsbiblioteket
Introduksjon til åpen ( musikk)forskning
Alexander Refsum Jensenius, RITMO/Institutt for musikkvitenskap
Introduksjon til MusicLab
Solveig Sørbø, Universitetsbiblioteket
Kaffepause
Rundebordsdiskusjon
Ledet av Halvor Kongshavn, Universitetsbiblioteket
Oppsummering
Halvor Kongshavn, Universitetsbiblioteket
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Åpen (musikk)forskning
Alexander Refsum Jensenius
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Expert Group on Open Science / Science 2.0
European University Association

Professor i musikkteknologi
Musikkforsker <> Forskermusiker
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1.
2.
3.
4.

NFR/Plan S: krav om åpen publisering fra 2021
KD: mål om full åpen publisering innen 2024
Politisk ønske om åpen tilgang til forskningsdata
Krav fra mange tidsskrifter om tilgjengeliggøring av
data sammen med artikkel
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Hva er åpen forskning?
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Åpen forskning

Open research

Åpen vitenskap

Open science
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Open
Data

Etterprøvbarhet
Replisering
Gjenbruk
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empirisk/entell
eksperim

Hva er musikkforskning?
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Forskning på egen kunstnerisk
praksis og utvikling

22

Forskning på “live” musikkopplevelser
- både musikere og publikum

23

Lab/kontorbasert forskning
på musikkopplevelser
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Musikkforskning
Forsker på andres
musikalske praksis
Musikken er
forskningsobjekt

?
Lyd/video ler
Noter
Tekst
Sensordata

Forskningsmusikk
Forsker gjennom egen
musikalsk praksis
Musikken er (del av)
forskningsresultatet
25

?
Lyd/video ler
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Lisens
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()

Musikk er en (ubevisst ) del av
mange andre typer
forskningsdata også:
medievitenskap
andre kunstfag
samfunnsfag
helsefag
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Solveig Sørbø
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Problem
solving

GDPR
Copyright
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GDPR
er delvis løst
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GDPR
Group 1: Audience

Group 2: Subjects

Group 3: Performers

Data collection

Video lming, thermal
camera

On-body sensors (+ lming
Group 1)

On-body sensors, lming (+
lming Group 1)

Level of
recognition

May be recognizable

Anonymous

Recognizable

Information

web + signs + aural

sheet + aural

sheet + aural

Consent

Silent

Silent

Written

Legal basis

Legal basis: “task in the
public interest”

Exempt from consent (no
personal information collected)
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Copyright

er uløst
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MusicLab2:
Musikk av:
Grieg
Tveitt
Nordheim
Åm
Utøverne
Lyd+video = synkronisering
Hvordan registrere?
Hvordan gjenbruke?
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Copyright
Composers
Lyricists
Performers
Producers
Dancers
Artists
...
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Er det mulig å forenkle prosessen rundt
rettighetsklarering ved bruk av opphavsrettsbeskyttet
materiale i forskningsprosjekter som publiserer åpent?
Er det mulig å få inn unntaksbestemmelser i
forvaltningsavtalene med selskapene når opphavere
ønsker å inngå avtaler med forskningsprosjekter?
Er det mulig å få fastsatt faste satser for vederlag når
materiale skal brukes til forskning og publiseres åpent?
Kan man lisensiere ovennevnte materiale med CC-BY 4.0,
eventuelt CC- BY-NC 4.0?
Bør man utarbeide en standardisert lisens, skreddersydd
for publisering av åpen forskning i samsvar med
retningslinjene til Forskningsrådet? Hva bør en slik lisens
omfatte?
Hva slags avtale vil være innenfor norsk rett i forhold til
tid og omfang? Kan det tenkes avtaler som er i strid med
norsk rett i tid og omfang. Og hva kan gjøres for å unngå
slike tilfeller?
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Forskning er internasjonal aktivitet - kan ikke nne en særnorsk løsning
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www.uio.no/musiclab
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?

Hva kan vi gjøre?
Hvordan kan vi gjøre det?
Hvordan kan vi skape forutsigbarhet for forskerne?
Hvordan kan vi skape forutsigbarhet for institusjonene?
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1. Bakgrunn
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) har vært en samlende strategisk aktør for
kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge siden tidlig på 2000-tallet og er med sine møteplasser et
bindeledd og «nav» for kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Programmet administreres av
Diku og har et eget programstyre. Programmet administrer også en nasjonal forskerskole som
ivaretar en felles opplæringsdel i institusjonelle program for ph.d. i kunstnerisk
utviklingsarbeid.
PKU er sekretariat for en arbeidsgruppe oppnevnt at UHRs fagstrategiske enhet for kunst,
design og arkitektur har oppnevnt en arbeidsgruppe som har startet en prosess for å etablere
nasjonale rådgivende retningslinjer for etikk i kunstnerisk utviklingsarbeid som en ressurs for
utdannings- og forskningsinstitusjonene. Arbeidsgruppen følger også opp videre utvikling av
CRIStin og Nasjonalt Vitenarkiv slik at de særlige behovene for kunstnerisk utviklingsarbeid
blir ivaretatt i disse framtidige nasjonale løsningene. Åpen tilgang til forskningsresultater og
tilgjengeliggjøring av data er en sentral forskningspolitisk målsetting. En forutsetning for
dette er at det er god infrastruktur tilgjengelig. Et samlet norsk miljø i utøvende og skapende
kunstfag står bak søknaden fra UiB til infrastrukturprogrammet i NFR om støtte til prosjetet
ARIIS, der behov for infrastruktur er beskrevet, kostnadsberegnet og foreslått løst. I dette
arbeidet inngår i stor grad også spørsmål knyttet til åpen forskning og rettighetsproblematikk.
Søknaden viser klart behovet for at rettighetsspørsmålene utredes nærmere.
PKU ser en klar utfordring knyttet til publisering av kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagfeltet er
relativt nytt, og det må bygges både kultur og systemer for dette. Det er et stort behov for
avklaring av spørsmål knyttet til rettigheter til materiale som inngår i og resultater fra
kunstnerisk forskning. Utvalget har adressert dette i sitt notat. PKU ser på utvalgets arbeid
som en viktig prosess og vektlegger betydningen av nasjonale utredninger og løsninger. Det
er forskjeller mellom de ulike kunstfagene og det er komplekse juridiske spørsmål som må
avklares. Denne kompetansen er i dag ikke lett tilgjengelig for de aktuelle forskningsmiljøene
og det bør bygges opp et grunnleggende juridisk støtteapparat.

2. Forskningsdata i et uoversiktlig juridisk landskap
Norske kunstutdanningsinstitusjoner har per i dag ordninger for behandling av etikk i henhold
til forskningsetikkloven, men problemstillinger særskilt for fagområdet kunstnerisk
utviklingsarbeid (KU) er ikke tilstrekkelig ivaretatt, verken i dagens lovverk eller i de
fagspesifikke retningslinjene utarbeidet av de forskningsetiske komiteene. Flere institusjoner
har arbeidet med problematikk knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og etikk, og har
pågående prosesser og diskusjoner rundt temaet. Arbeidet viser nødvendigheten av
retningslinjer som er spesifikt rettet mot KU. UHR-Kunst, design og arkitekturs
arbeidsgruppe for kunstnerisk utviklingsarbeid er i ferd med å sette ned en spesialistgruppe
som i første omgang får i oppdrag å utarbeide veiledende nasjonale etiske retningslinjer for
kunstnerisk utviklingsarbeid.
PKU har sammen med Stockholms kunstnärlige högskola etablert tidsskriftet VIS.
https://www.visjournal.nu/ Vi starter nå en prosess for å få tidsskriftet registrert i DOAJ. I den
forbindelse ser vi behov for at ulike elementer (forskningsdata og kildemateriale) som inngår i
et publisert materiale kan ha ulike rettighetsbegrensinger, selv om eksposisjonen
(publikasjonen) er mer åpent publisert.
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2. Åpne forskningsdata i et resultatstyrt og merittbasert
system
Forslag:
Det er viktig at disse synspunktene spilles inn til Digitaliseringsstyret som arbeider med
digitaliseringsstrategi for sektoren.
Aspekter:
De skapende og utøvende kunstfagene er i stor grad holdt utenfor i den insentivbaserte
finansieringen. CRIStin har i dag ikke gode nok ordninger for registrering av kunstneriske
verk. Det foreligger forslag til ny løsning for dette, som også skal inngå i nytt nasjonalt
vitenarkiv, men finansiering av arbeidet er ikke avklart.

6. Kommersialisering basert på forskningsdata
Med utgangspunkt i det kunstneriske feltet kan det også vokse fram store kommersielle
muligheter. Vi ser det kanskje først og fremst innen musikk, film og design i deres tilknytning
til kreative næringer, men det skjer også på andre felt. Kreativ kompetanse i fremtiden kan bli
like viktig for fremtidens arbeidsmarked som digital og teknologisk kompetanse. Dette er et
stort og komplekst kompetansefelt som er i ferd med å få langt mer oppmerksomhet
internasjonalt. Det vil også være behov for utredning av spørsmål knyttet til
kommersialisering av denne del av institusjonenes forskningsvirksomhet.
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UHR-Kunst, design og arkitektur
20. mai 2021 kl. 0900 – 1400
Nettmøte - zoom
Møteleder: Frode Thorsen
0900 – 0945:

Orienteringer om arbeidet i fagorgan og arbeidsgrupper

0900 – 0905:

Leder ønsker velkommen

0905 – 0930:

Leder informerer om status for viktige saker under arbeid i enheten
inkludert rapporter fra fagorganene.

0930 – 1000:

Løypemelding fra Arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid og
Arbeidsgruppen for bærekraft.

1000 – 1015:

Pause

1015 – 1100:

Oppdatering av handlingsplanen

11100 – 1130:

Fremtidig bruk av Nasjonalgalleriet

1130 - 1200

Lunsj

1200 – 1350:

Seminardel

Tema? For eksempel: Stillingsstruktur og/eller vurdering i
akademiske karriereløp, bærekraft, etikk
1350 – 1400:

Oppsummering og avslutning
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