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KOPIERINGSUTREDNING I VISSA FÖRSAMLINGAR OCH KYRKLIGA
SAMFÄLLIGHETER ÅR 2014
I det treåriga kopieringsavtalet (2012-2014) mellan Kyrkostyrelsen och Kopiosto rf avtalas att parterna
år 2014 genomför en statistisk kopieringsutredning i församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna
för att mäta förändringar i kopieringens omfattning och innehåll. Resultaten från
kopieringsutredningen tillämpas på ersättningen år 2015.
Parternas föregående gemensamma fotokopieringsutredning blev klar år 2005. Enligt utredningen var
den årliga mängden kopior som ska ersättas 1 095 306 sidor för musikverkens del och 4 514 430 sidor
för övriga verk. När ersättningen slogs fast beaktades att Kyrkostyrelsen äger rättigheterna till de
musikverk som skapats inom musikprojektet Proprium. Resultaten från denna undersökning har
använts när ersättningarna till Kopiosto för åren 2006-2008, 2009-2011 och 2012-2014 fastställts.
Ersättningarna till Kopiosto betalas från budgeten för kyrkans centralfond. Ersättningarna under den
pågående avtalsperioden (moms 0 %) åren 2012-2014 har varit följande:
2012
2013
2014

336 000 euro
342 000 euro
309 000 euro

Kopiosto har beviljat en utredningsrabatt på 10 % som påverkar ersättningens storlek år 2014.
I Kyrkostyrelsens cirkulär (Cirkulär 7/2012) finns det gällande kopieringsavtalet med tillhörande
protokoll.
Utredningen som startar i mars genomförs som en webbenkät. Syftet är att utreda omfattningen och
innehållet i kopieringen av upphovsrättsskyddade publikationer. Samtidigt undersöks skanningen av
tryckta publikationer och sparandet av material från internet.
Resultaten används för att fastställa kopieringsersättningarna och dela ut ersättningar till
upphovsmännen och förläggarna. Med hjälp av uppgifterna som samlats in utreder man också
användningsbehoven för materialet och försöker utveckla nya tillståndsmodeller.
För utredningen väljs hundra av kyrkans verksamhetsställen genom slumpmässigt urval. Under mars
får de utvalda verksamhetsställenas administrativa chefer ett brev där de ombeds anmäla
verksamhetsställets kontaktperson för utredningen till Kopiosto.
Under våren och hösten kontaktar Kopiosto dessa kontaktpersoner via e-post, och ber dem förmedla epostmeddelandet om utredningen till verksamhetsställets personal.

Uppgifterna som samlas in genom undersökningen är konfidentiella. Utredningen blir klar på
senhösten 2014.
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