Manual for administration og
anvendelse af Kulturelle Midler
fra VISDA
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Om denne manual
Af VISDA’s vedtægter fremgår det at generalforsamlingen kan træffe beslutning om at der foretages fradrag til sociale,
kulturelle og uddannelsesmæssige formål i de midler som fordeles til individuelle rettighedshavere.
Derudover kan VISDA’s generalforsamling, indenfor rammerne af Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, beslutte at
ufordelbare restmidler som har været hensat i 3 år til imødekommelse af krav fra rettighedshavere, kan overgå til
sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål.
De midler som opstår kaldes for Kulturelle Midler fra VISDA
I denne manual kan man læse om de regler der gælder når man som medlemsorganisation modtager og anvender
Kulturelle Midler fra VISDA, samt en praktisk beskrivelse af hvordan og hvornår man skal rapportere om midlerne.
Spørgsmål om manualen kan rettes til VISDA, på mail@visda.dk eller tlf 35 44 14 47

God læselyst
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Hvad må Kulturelle Midler fra VISDA
anvendes til?
Formål som kan støttes

Eksempler på formål som ikke kan støttes

• Legater
• Stipendier
• Priser
• Uddannelsesformål
• Rettighedshavernes retlige interesser
• Principielle retssager
• Møder og seminarer hvor ophavsretlige spørgsmål præger
dagsordnen
• Internationalt arbejde til fremme af ophavsretlige ordninger
i lande hvor udenlandske kolleger ikke får betaling for
kopiering og anden brug af ophavsretlige materiale og/eller
konkret støtte for oprettelse af kollektive
forvaltningsselskaber i sådanne lande, herunder til
kontingent til internationale organisationer, der beskæftiger
sig med ophavsretlige spørgsmål
• Tilskud til formidling om ophavsretlige spørgsmål m.v. i
den forvaltende organisations publikationer herunder
oprettelse og vedligeholdelse af hjemmeside under
forudsætning af, at også ikke-medlemmer indenfor den
pågældende rettighedsgruppe er omfattet af en sådan
formidling
• Annoncering, der henleder ikke-medlemmers
opmærksomhed på, at der er en forestående uddeling af
legater – eller hvor man efterlyser rettighedshavere, man
ikke umiddelbart kan finde
• Tilskud til ny produktion, hvori rettighedshaverne deltager
• Tilskud til projekter af almen kulturel interesse

• Drift af en medlemsorganisation
• Køb af fast ejendom, eller dækning af husleje
• Konfliktformål el. lign.
• Skatte- og inkassosager, arbejdsretlige medlemssager
eller øvrige administrative sager
• Forsikring af medlemmerne
• Lån eller driftsgarantier
• Etableringskapital, hvor støtten indebærer at tilskudsgiver
har et retligt krav på den indskudte kapital
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Principper for fordeling
Når man som medlemsorganisation modtager en ansøgning om støtte/tildeling, skal medlemsorganisationen træffe
beslutning om, hvorvidt det formål som der ansøges om midler til kan støttes.
I sin behandling af ansøgninger fra rettighedshavere skal medlemsorganisationen bl.a. vurdere:
-

Hvorvidt ansøger udfører eller har rettigheder til den samme type af værker som medlemsorganisationen
repræsenterer via sine medlemmer

-

Hvorvidt det formål, der søges støtte til, ligger indenfor et af de områder vederlagene kan anvendes til

Alle ansøgninger skal behandles ud fra grundlæggende principper om saglighed, ligebehandling og objektivitet.
Nedenfor er opstillet nogle eksempler på kriterier, som kan eller ikke kan indgå i behandlingen af ansøgninger:

Eksempler på kriterier, som kan indgå:

Eksempler på kriterier, som ikke kan indgå:

• Karakteren af det projekt der søges støtte til
(er projektet f.eks. nyskabende, samfundsrelevant eller
værdiskabende for kulturproduktionen)
• Ansøgers faglige meritter og kompetencer
• Ansøgers aktive virke indenfor det relevante værksområde

• Ansøgers alder, køn eller etniske oprindelse
• Ansøgers religiøse eller politiske tilhørsforhold
• Ansøgers medlemskab af bestemte foreninger eller
organisationer
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Administration og rapportering
I VISDA’s godkendelse fra Kulturministeriet er det fastlagt, at VISDA er underlagt Kulturministeriets kontrol. Det vil sige,
at VISDA er forpligtet til, at sikre, at det kan dokumenteres, at de midler, som er opkrævet under aftalelicensen også
rent faktisk bliver anvendt efter reglerne.
Derfor har VISDA i samarbejde med medlemsorganisationerne bag VISDA udviklet et rapporteringssystem, som skaber
sikkerhed for, at de Kulturelle Midler, administreres og anvendes korrekt. Systemet er efterfølgende tilrettet, så det
opfylder de lovkrav som blev indført i 2016 ved Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.
Systemet består af to erklæringer og en gennemsigtighedsrapport, som man som medlemsorganisation skal afgive til
VISDA, når man modtager Kulturelle Midler:
Tro- og loveerklæring

Revisorerklæring

Gennemsigtighedsrapport
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Administration og rapportering:
Tro- og loveerklæringen

Den første erklæring er Tro- og loveerklæringen, som udfyldes umiddelbart inden, at medlemsorganisationen modtager
Kulturelle Midler.
Her erklærer medlemsorganisationen fremadrettet på tro- og love, at man vil anvende og administrere de Kulturelle
Midler i overensstemmelse med reglerne.
Når VISDA har modtaget Tro- og loveerklæringen, udbetaler VISDA de Kulturelle Midler som er tildelt
medlemsorganisationen.
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Administration og rapportering:
revisor-erklæringen

Den anden erklæring er revisorerklæringen, som skal afgives, når året er udløbet. I denne erklæring bekræfter
medlemsorganisationens revisor, at medlemsorganisationens løfte i Tro- og loveerklæringen, om at anvende de
Kulturelle Midler efter reglerne, også rent faktisk er blevet overholdt.
VISDA sender i januar revisorerklæringen til de medlemsorganisationer, som skal afgive en revisorerklæring. Dvs.
medlemsorganisationer der har fået tildelt mere end 20.000 kr. i Kulturelle Midler.
Erklæringen skal returneres i underskrevet stand til VISDA senest 1. juni. Det er VISDA’s bestyrelse, som holder øje
med, at der bliver afgivet revisorerklæringer.
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Administration og rapportering:
Gennemsigtighedsrapporten

Gennemsigtighedsrapporten er et lovkrav som blev indført i 2016 ved Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Dette
sikrer, at medlemsorganisationen og VISDA overholder gældende EU regler.
I gennemsigtighedsrapporten udspecificeres hvordan og til hvilke formål de Kulturelle Midler er anvendt i løbet af året.
VISDA har udarbejdet en standarderklæring som man kan udfylde. I den tilhørende Vejledning til
gennemsigtighedsrapport for anvendelsen af Kulturelle Midler fra VISDA kan man læse om hvordan de enkelte felter
skal udfyldes.
Gennemsigtighedsrapporten skal sendes til VISDA senest 1. juni og offentliggøres på medlemsorganisationens
hjemmeside senest 1. august.
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Administration og rapportering
Her ses en oversigt over hele forløbet, og de erklæringer, der skal afgives.

År 0
Vederlagsopkrævning i VISDA

År 1
Beslutning om Kulturelle
Midler på
generalforsamlingen, iht.
årsregnskabet for År 0.
Tro – og love-erklæring fra
organisationerne
Udbetaling af Kulturelle
Midler

År 2
Revisorerklæring og
Gennemsigtighedsrapport fra
organisationerne om
anvendelsen af de Kulturelle
Midler modtaget i År 1
(optjent i År 0)

Bestyrelsen påser at alle
revisorerklæringer og
gennemsigtighedserklæringer
er modtaget
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