
  

1 

 
Musikproducenternes Forvaltningsorganisation – mpo.dk 

Cvr.nr. 37 27 41 78  

Magstræde 10 A, 2. sal, 1204 København K. 

 

 

 

 

København den 25. august 2016 

 

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING – 31. august 2016 - kl. 14.00-15.30 

POLITIK FOR FORDELING AF RETTIGHEDSVEDERLAG,  

KOLLEKTIVE VEDERLAG OG UFORDELBARE MIDLER 

 
Dagsordenen punkt 6. 

 

Det indstilles til generalforsamlingen, at følgende fordelingspolitikker anvendes for regnskabsåret 

2017. 

 

 

RETTIGHEDSVEDERLAG 

De til MPO indkomne rettighedsvederlag, som forvaltes og udloddes af MPO, udloddes på grund-

lag af et sæt bestyrelses- og generalforsamlingsgodkendte fordelingsnøgler. Endvidere udloddes 

midlerne i takt med at de indgår til MPO og i det omfang MPO har et tilstrækkeligt fordelings-

grundlag. I MPO er der udarbejdet et udlodningsårshjul, der skematisk og kronologisk opstiller 

de udlodninger, der foretages i MPO regi og efter hvilke fordelingsnøgler fordelingen sker. 

 

Fordelingsnøglerne er vedlagt. 

Udlodningsårshjul er vedlagt.  

 

 

KOLLEKTIVE VEDERLAG 

MPO modtager på musikproducenternes vegne en andel af de kollektiv oppebårne vederlag, der 

udbetales som kompensation for lovlig privatkopiering. I henhold til ophavsretsloven § 39 skal en 

tredjedel af dette vederlag benyttes til at støtte formål, der er fælles for ophavsmændene – i 

MPO’s tilfælde – musikproducenterne. Denne andel betegnes sammen med puljen af ufordelbare 

midler som kollektive vederlag. 

 

MPO ønsker at støtte følgende områder: 

 

- Støtte til produktion af musik (1/2 af årets kollektive midler) 

- Støtte til udbredelse af indspillet musik i udlandet (1/4 af årets kollektive midler) 

- Støtte til messedeltagelse (1/4 af årets kollektive midler) 

- Støtte til andre projekter (den præcise andel hertil fastsættes ikke på forhånd. Beløbet 

tages fra toppen af de modtagne midler, hvorefter de resterende midler fordeles efter 

ovenstående nøgle).  
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Støttekriterier 

Kriterierne for at modtage støtte på de ovenfor nævnte områder fastsættes af bestyrelsen på en 

objektiv, transparent og ikke diskriminerede måde, der tilgodeser de vedtagne formål. Kriterierne 

er offentlige. 

 

 

Udbetalingsterminer 

MPO’s bestyrelse behandler ansøgninger halvårligt og foretager dermed halvårlige udbetalinger. 

Ansøgninger som skal medtages i den halvårlige udbetalingspulje skal være modtaget af MPO 

senest 1 måned før udløbet af det pågældende halvår. Perioden fastsættes af bestyrelsen. 

 

Ansøgningerne kan både vedrøre projekter m.v. hvor udgifterne allerede har været afholdt i det 

pågældende halvår eller udgifter, som forventes afholdt det efterfølgende halvår. 

 

Alle ansøgninger vil derefter blive behandlet af MPO’s bestyrelse efter sekretariatets gennemgang 

og anbefalinger fra evt. underudvalg i bestyrelsen. 

 

Intet retskrav på imødekommelse af ansøgning eller støttebeløb 

Ingen ansøgere har et retskrav på at modtage støtte og støttens størrelse kan variere fra projekt 

til projekt. MPO bestræber sig på at behandle ansøgninger ens, men vil samtidig have mulighed 

for at afskære nogle ansøgninger frem for andre. For at sikre mest mulig ligebehandling opstilles 

der konkrete fordelingskriterier på hvert enkelt fordelingsområde.  

 

Hvem kan søge? 

Støtten bør kun kunne uddeles til egentlige producenter og ikke selvudgivende artister (de kol-

lektive midler fordeles til netop producenter). Kriteriet fastsættes i praksis ved, at producenten 

skal opfylde betingelserne for at kunne opnå medlemskab af MPO (men medlemskab er ikke et 

krav for imødekommelse af ansøgningen). 

 

Dokumentation 

MPO skal have krav på at modtage dokumentation (regnskab og bilag) fra ansøgeren for, at ud-

giften (som der er ansøgt om støtte til) har været afholdt eller efterfølgende vil blive afholdt. 

Denne dokumentationsfrist kan variere fra støtteområde til støtteområde. Fremsendes dette ma-

teriale ikke inden for fristen skal MPO kunne kræve støttebeløbet tilbagebetalt. 

 

Habilitetskrav 

MPO’s bestyrelsesmedlemmer er inhabile i behandlingen af ansøgninger fra selskaber, som de er 

tilknyttet. I sådanne tilfælde må bestyrelsesmedlemmet ikke deltage i behandlingen af ansøgnin-

gen. 

 

Overførelse af midler til næste pulje 

I tilfælde af, at der i en ansøgningsperiode er ansøgt om færre midler end udlodningspuljen (eller 

bestyrelsen vurderer at der ikke er tilstrækkeligt relevante ansøgninger til udbetaling af hele ud-

lodningspuljen) overføres midlerne til næste periode. 
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Transparens 

Der bør lægges tydelig information om kriterier, ansøgningsfrister og andre relevante forhold på 

MPO’s hjemmeside, så der sikres mest mulig transparens. Desuden bør det på hjemmesiden of-

fentliggøres hvilke projekter m.v., som har modtaget støtte. 

 

 

 

UFORDELBARE MIDLER 

De ufordelbare midler er indkomne rettighedsvederlag, som MPO ikke har kunne fordele og som 

ingen rettighedshaver har gjort krav inden for en frist på 3 år fra udgangen af det regnskabsår, 

hvori de pågældende beløb blev opkrævet, jf. lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder § 

16, stk. 7. 

 

Når rettighedsmidler kategoriseres som ”ufordelbare midler” fortabes en eventuel rettighedsha-

vers retskrav på, at kunne kræve penge udbetalt. 

 

De ufordelbare midler fordeles med 50 % til puljen af kollektive vederlag, jf. ovenfor, og 50 % til 

fordeling blandt rettighedshaverne efter fordelingsnøgle 3 (snitnøglen). 




