
Regler for Gramexgrunnur - Tónleikarar 

 
Indledning Gramex indhenter vederlag for brugen af udgivet musik på færøske radio- og 

tv-stationer samt fra butikker, restauranter, telefonlinjer og andre offentlig 
steder, hvor der spilles udgivet musik, jf koncession fra det færøske 
Kulturministerium. Indtægterne fra de færøske kunder dækker afspilningen af 
både færøsk, dansk og internationalt repertoire. 
 
Efter fradrag af administrationsomkostninger går 50 % af indtægterne tilbage 
til fordeling i det færøske musikliv med 25 % til de udøvende kunstnere og 25 
% til fremstillerne. De øvrige 50 % fordeles til det færøske, danske og 
internationale repertoire ud fra de rapporteringer, som Gramex modtager fra 
dansk radio og TV. 
 
Nærværende regler handler om fordelingen til de udøvende kunstnere på 
Færøerne. 

 
Regler 1) På Færøerne fordeles Gramexvederlag til de udøvende kunstnere 

kollektivt som en støtteordning. Fordelingen administreres af et 
fordelingsudvalg i Gramexgrunnur - Tónleikarar. Fordelingsudvalgets 
medlemmer indstilles af Føroya Tónleikarafelag. Regler for 
Gramexgrunnur - Tónleikarar samt retningslinier for fordelingen vedtages 
af de udøvende kunstneres rettighedsgruppe i Gramex’ bestyrelse og 
fremlægges for den samlede bestyrelse. 

 
2) Fondens navn er Gramexgrunnur - Tónleikarar, og dens hjemsted er 

Tórshavn. 
 
3) Fonden er stiftet af Gramex og Føroya Tónleikarafelag. 
 
4) Fonden yder økonomisk støtte til færøsk musikliv i forbindelse med 

udgivelse af musik. Foreninger/”fællesskaber” kan desuden søge om 
støtte til gavn for musikere og sangere på Færøerne, herunder blandt 
andet støtte til koncerter, festivaler og transport. Muligheden for at bevilge 
støtte til sådanne ansøgninger er til en hver tid betinget af fondens 
økonomiske midler. 

 
5) Der kan søges om støtte via www.lisa.fo (kunstnersammenslutningens 

hjemmeside). Ansøgninger kan indsendes hele året. 
 
6) Budget skal vedlægges ansøgninger om støtte. 
 
7) Bevilget støtte til udgivelse af musik kan udbetales på udgivelsesdagen 

efter fremsendelse af dokumentation i form af selve udgivelsen. I fald 
udgivelsen ikke finder sted inden et år efter bevilget støtte, falder støtten 
bort, og der må søges på ny.  

 
8) Bevilget støtte til andre formål kan udbetales efter fremsendelse af 

behørig dokumentation for de afholdte udgifter. I fald den bevilgede støtte 
ikke anvendes inden et år, falder støtten bort, og der må søges på ny. 

 
9) Fonden består af et fordelingsudvalg indstillet af fraktionerne i Føroya 

Tónleikarafelag. Fordelingsudvalget kan udpege en sekretær til at 
varetage administrationen af fordelingen. Sekretærens og 



fordelingsudvalgets arbejde er ulønnet. 
 
10) Fordelingsudvalget skal hvert år inden d. 1. juli indsende et regnskab til 

Gramex for midler modtaget det foregående kalenderår. 
Fordelingsudvalget kan i særlige tilfælde overføre midler fra et kalenderår 
til det efterfølgende, dog således at modtagne og fordelte beløb skal 
balancere over en tre års periode. 

 
Vedtagelse Vedtaget af de udøvende kunstneres rettighedsgruppe i Gramex’ bestyrelse. 

 
18. marts 2010. 

 


