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UTGANGSPUNKTET FOR EIERSKAPET

Åndsverksloven § 1
”Den som skaper et åndsverk…”

Designloven § 1
”Den som har frembrakt en design…”

Patentloven § 1 
”Den som har gjort en oppfinnelse…”

© funpic
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TERMINOLOGI: ARBEIDSFORHOLD

• Hva er en arbeidsavtale? 
• Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om lønn for 

arbeidsytelser

• Hva er en arbeidsgiver? 
• Aml. § 1-8 (2) ”Med arbeidsgiver menes i denne lov enhver 

som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin 
tjeneste.”

• Hva er en arbeidstaker? 
• Aml. § 1-8 (1) ”Med arbeidstaker menes i denne lov enhver 

som utfører arbeid i annens tjeneste.”
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DET IMMATERIALRETTSLIGE RETTSKILDEBILDET

• Patenter
• Lov om arbeidstakeroppfinnelser

• Design
• Knoph’s ulovfestede doktrine

• Opphavsrett
• Knoph’s ulovfestede doktrine
• Åvl. § 39g om datamaskinprogrammer

© Ghazala Butt
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KNOPH’S DOKTRINE

”Hvor langt denne retten går, kan det
dog ofte være vanskelig å si.
Synspunktet må være at prinsipalen
vinner den rett over åndsverket som er
nødvendig og rimelig, hvis
arbeidsavtalen skal nå sitt formål, men
heller ikke mere.”

Ragnar Knoph, Åndsretten 1936

Ragnar Knoph, 1894 - 1938
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NOU 1985: 6 ARBEIDSTAKERS OPPHAVSRETT

”Det er akseptert at det skjer en
overgang av opphavsrettslige
beføyelser til arbeidsgiver selv om
det ikke foreligger en uttrykkelig
avtale om slik overgang. I prinsippet
synes man også i disse tilfelle å
bygge på et avtalegrunnlag; de
opphavsrettslige beføyelser går over
i kraft av arbeidsavtalen. Man kan
tale om en stilltiende avtale eller om
forutsetninger for arbeidsavtalen.”

NOU 1985:6 side 111
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INTERNASJONALT

”In the case of a work made for hire, the employer  
or other person for whom the work was prepared 

is considered the author for purposes of this title, and, 
unless the parties have expressly agreed otherwise in a 
written instrument signed by them, owns all of the rights 
comprised in the copyright.”

”Where a literary, dramatic, musical or artistic
work, or a film, is made by an employee in the

course of his employment, his employer is the first owner of
any copyright in the work subject to any agreement to the
contrary”
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SCENARIO 1: INGEN SKRIFTLIG REGULERING

• Det foreligger et 
avtaleforhold, men de plikter 
og rettigheter som består 
mellom arbeidstakeren og 
arbeidsgiveren er ikke nedfelt 
skriftlig. 

• Hvem eier 
opphavsrettighetene? 



9

SCNARIO 2: AVTALEREGULERING 

”Arbeidstakeren overdrar til Selskapet alle immaterielle
rettigheter som frembringes av Arbeidstakeren. Dette
inkluderer alle rettigheter knyttet til kjente og fremtidige
formater. Overdragelsen gjelder for hele universet.”

© Acuity



10

SCANARIO 3: AVTALEREGULERING  

”Immaterielle rettigheter, herunder blant annet retten til varemerker, design,
kjennetegn, know-how, opphavsrettigheter, datamaskinprogram, databaser,
dokumentasjon og annet lignende materiale, selv om dette ikke er
opphavsrettsbeskyttet eller registrerbare rettigheter, som skapes eller
utvikles av Arbeidstaker i forbindelse med ansettelsesforholdet skal fullt og
helt tilfalle Selskapet. Selskapet skal ha en ubegrenset og vederlagsfri
enerett til å utnytte slike rettigheter og frembringelser, uavhengig av i
hvilken form og i hvilket omfang dette skjer og uavhengig av om disse er
skapt utenfor arbeidstiden eller utenfor Selskapets lokaler.

Eneretten omfatter blant annet vederlagsfri utgivelse av tekst, bilder, film,
lyd, illustrasjoner, grafikk, multimediale- og interaktive elementer og
lignende materiale (”Materiale”) i Selskapets produkter til en hver tid,
uavhengig av hvilke medier Materialet publiseres gjennom og om Materialet
utgis parallelt i flere produkter. Eneretten omfatter også videreformidling og
videresalg av både publisert og upublisert Materiale til tredjepart.

Selskapets enerett inkluderer bruk av Materiale til utgivelse av samlede verk
av kunstneriske eller litterær egenverdi (antologier, fotobøker, CD, DVD
m.v.). For slik bruk skal det betales vederlag til Arbeidstaker tilsvarende 50
% av den fortjeneste Selskapet har i forbindelse med bruken.

Denne bestemmelse innebærer ingen begrensning i forhold til ufravikelige
regler etter norsk lov.”


