AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR
Vi har modtaget en række spørgsmål til AV-Pakken.
Spørgsmål vedrørende tolkning af, og detaljer i,
aftalens indhold. For at udbrede kendskabet til aftalen publicerer vi her spørgsmål og svar til AV-Pakken.
Spørgsmål modtages gerne og vi udbygger og distribuere løbende nærværende liste med modtagne spørgsmål og tilhørende
svar. Henvendelse til:
b i bzo o m . d k s u p p o r t
s u p p o r t @ b i bzo o m . d k
t l f. 8 9 4 6 2 1 1 4
V i c to r A l b e c ks Ve j 1
8000 Aarhus C

HVOR MÅ DER VISES TV?
SPØRGSMÅL: Hvad er definitionen på et kommunalt kontor? Menes der kontorer, hvortil kun kommunalt ansatte har adgang, eller menes der kommunale kontorer og områder, hvortil også borgere har adgang (fx venteområder i socialforvaltningen og kommunens reception)?
SVAR: Der er ikke foretaget nogen nærmere afgrænsning af begrebet ”kommunale kontorer”, men det kan oplyses, at da der er tale om offentlig fremførelse af tv, gælder det
lokaler, hvor både kommunalt ansatte og borgere har adgang. Der er konkret aftalt den
procedure, at den enkelte bibliotekskommune kan sende en mail til Statsbiblioteket
(fm@statsbiblioteket.dk), hvori kommunen kan anføre de lokaliteter, hvor man ønsker
at bruge AV-pakken i henhold til bestemmelsen om fremførelse i ”kommunale kontorer”. I mailen anføres adresse og beskrivelse af den funktion, som de pågældende lokaler har. Statsbiblioteket vil herefter drøfte de aktuelle ønsker med rettighedshaverne og
vende tilbage med svar.
SPØRGSMÅL: Dækker aftalen andre institutioner mv. i kommunen end biblioteker. Gælder aftalen også for skoler, ungdomsskoler, fritidshjem, vuggestuer, børnehaver, kulturhuse, musikskolen, plejehjem, svømmehaller, sport og idrætsanlæg og idrætsarrangementer og lignende.
SVAR: Spørgsmålet er overvejende dækket af ovenstående svar, men det kan tilføjes, at
særligt uddannelsesinstitutioner, herunder folkeskoler skal indgå egne aftaler (er ikke
omfattet af biblioteksaftalen).
SPØRGSMÅL: Er det hele aftalen, der dækker andre organisationer/institutioner eller kun
dele af den (fx. tv)?
SVAR: Det er kun vedr.flow - tv
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INTEGRATION AF FLOW-TV I INFOSKÆRME (EKSEMPELVIS)
SPØRGSMÅL: Må flow-tv indgå i fx fremvisning på Infoskærm, således at flow-tv på en
skærm vises ved siden af andre oplysninger?
SVAR: Ja.

HVAD BETYDER "FREMSTILLING AF EKSEMPLARER"?
SPØRGSMÅL: Hvad menes der med, ”at bibliotekerne kan fremstille eksemplarer”? At
biblioteket kan lægge en given produktion på eksempelvis dvd og bruge den efterfølgende?
SVAR: Det betyder, at en transmission kan optages og vises efterfølgende under forudsætning af, at de beskrevne kriterier er opfyldt, herunder kravet om bibliotekernes aktive
medvirken. Ved forskudt offentlig fremførelse af tv vil Statsbiblioteket og rettighedshaverne løbende aftale hvilke DR-udsendelser bibliotekerne kan siges aktivt at have medvirket i. Eksempler på dette kunne være "DR Ramasjang Live", "Deadline 17" og "Danskernes akademi".

TV-UDSENDELSER, HVOR BIBLIOTEKERNE HAR VÆRET
AKTIVT INVOLVERET
SPØRGSMÅL: Hvad menes der med, at ”retten alene omfatter DRs egenproducerede tvudsendelser, hvor bibliotekerne har været aktivt involverede i tilblivelsen af tv-udsendelsen? Menes der at fx, at Roskilde Bibliotekerne må vise ethvert program, der på denne
måde har tilknytning til et hvilket som helst bibliotek i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne)? Eller menes der, at det bibliotek, der viser tidsforskudt tv skal have været involveret direkte i den givne udsendelse, der vises (hvis eksempelvis Roskilde Bibliotek har
lagt lokaler til Ramasjang, kan dette så kun vises tidsforskudt på Roskilde Bibliotekerne)?
SVAR: Nu er Ramasjang LIVE-udsendelserne pr. definition omfattet, fordi en række biblioteker bidrager til disse udsendelser, ligesom de delvis er finansieret af Udviklingspuljen
for folke- og skolebiblioteker. Men hvis man fx antog, at Aalborg Bibliotekerne alene
havde bidraget til Ramasjang LIVE-udsendelserne, ville disse udsendelser være omfattet
af retten til tidsforskudt visning på alle biblioteker, der køber AV-Pakken.
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BAGGRUNDSMUSIK - HVOR OG HVAD?
SPØRGSMÅL: Baggrundsmusik. Gælder denne aftale al udgivet musik uanset udgiver?
Og gælder den musik, som er underlagt karenstid, og som derfor ikke udlånes i fast format (på cd)? Hvordan forholder aftalen sig til baggrundsmusik i et lokale, hvor der er
opstillet en betalingskaffemaskine - går dette ind under ”caféområde' med salg af drikkevarer”, eller er det under petitessegrænsen?
SVAR: Aftalen omfatter afspilning af al musik. Karenstiden gælder ikke her, men kun for
udlån af ”fysisk musik”. Der er som bekendt heller ikke karenstid på BibZoom.dk. Det vil
også være muligt at afspille musik i et lokale, hvori der er opstillet en betalingskaffemaskine.

HVOR MANGE ARRANGEMENTER?
SPØRGSMÅL: Arrangementer med musik: Henviser ”maksimale antal” i linje 11 i paragraffen til antallet af tilhørere eller til antallet af arrangementer? Eller begge dele? Hvilke rettigheder har det enkelte bibliotek i forhold til en drøftelse af vederlaget i førstkommende år? (Kan vi fx opleve en prisstigning på aftalen, hvis en anden kommune afholder
40 arrangementer, mens vi selv holder os inden for aftalen? Eller omvendt?)
SVAR: Linje 11 i Produktbladet refererer til sektorens samlede antal arrangementer inden
for den givne aftaleperiode, og uanset antallet vil det ikke medføre ekstraregning. Det er
Statsbiblioteket og Styrelsen for Bibliotek og Medier, der evaluerer på aftaleforløbet med
rettighedshaverne, herunder fastlæggelsen af den fremadrettede pris. Bibliotekerne vil
imidlertid ikke pr. automatik blive udsat for prisstigninger, da der er mulighed for årlig tilog framelding.
SPØRGSMÅL: Bør der ikke være indeholdt flere arrangementer og koncerter til eksempelvis Aarhus Bibliotekerne end til eksempelvis Samsø?
SVAR: Det er der taget højde for - den pulje, vi betaler, opgøres nationalt og på basis af
antal filialer ganget med det nævnte gennemsnit, og endeligt fremgår det af aftalen, at
et eventuelt overforbrug ikke vil blive faktureret.

OMFANG AF AFRAPPORTERING?
SPØRGSMÅL: Hvor detaljeret skal afrapporteringen være? Vi vil gerne se et eksemplar, så
vi kan bedømme, hvor meget arbejdstid der vil indgå i opfyldelsen af dette krav.
SVAR: En standartrapport er udarbejdet og kan tilgås på nedenstående link:
STANDARTRAPPORT
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HVEM INDGÅR OG HÆFTER FOR AFTALEN?
SPØRGSMÅL: Hvordan skal formuleringen om, at det er kommunen, der indgår aftalen og
ikke det enkelte bibliotek, forstås? Vil kommunen og ikke biblioteket (i vores tilfælde en
selvstændig institution) hæfte for aftalen?
SVAR: Det er en biblioteksaftale, og kontrakten indgås som udgangspunkt mellem kommunens hovedbibliotek og Statsbiblioteket, hvorefter alle kommunens biblioteker samt
de beskrevne ”offentlige kontorer” er omfattet.
SPØRGSMÅL: Hvordan forventer I tidsmæssigt at håndtere det, hvis det er kommunen og
ikke biblioteket, der indgår aftalen - det kan forlænge sagsbehandlingen betydeligt.
SVAR: Se svar på umiddelbart ovenstående spørgsmål.

HVAD BETYDER "EN VÆSENTLIG DEL AF MATERIALET?
SPØRGSMÅL: I forhold til definitionen af ”en væsentlig del af det omfattede av-materiale”. Hvem definerer, hvad der er en væsentlig del? Og hvilken retsinstans hører aftalen
under i tilfælde af uenighed?
SVAR: Det følger af hovedaftalens pkt. 9, at hver af parterne kan anmode om, at aftalen
genforhandles, såfremt rettighedshaverne omfattet af aftalen har trukket en væsentlig
del af det omfattede av-materiale ud af aftalen. Bestemmelsen blev indført på Statsbibliotekets initiativ og giver kravmulighed for genforhandling af aftalen. Det vil bero på sædvanlig aftalefortolkning, hvornår der er tale om en væsentlig del af det omfattede materiale. Her vil også drøftelserne inden aftalens indgåelse kunne inddrages i fortolkningen.
Da Statsbiblioteket jo årligt kan opsige aftalen, vil man ved forhandling nå til enighed om
det materiale, der skal indgå til den aftalte pris.

AFTALENS VARIGHED.
SPØRGSMÅL: Det er uklart, hvor længe en given kommune binder sig til aftalen, og med
hvilke varsel samme kommune kan opsige aftalen?
SVAR: Det nuværende aftaletilbud omfatter perioden fra 1. januar 2012 til 31. december
2012. I løbet af efteråret vender Statsbiblioteket og Styrelsen for Bibliotek og Medier
tilbage med et tilbud for 2013.
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