
Mandat for norske myndigheters samarbeidsnettverk mot 

inngrep i immaterialrettigheter. 
 

Bakgrunn: 

 

Immaterialrettigheter sikrer kreative personer, innovatører og næringslivet avkastning for 

deres innsats, og er således en avgjørende faktor for vekst og innovasjon i Norge. 

 

En markant økning av systematiske og organiserte immaterialrettskrenkelser er et 

samfunnsproblem som berører samfunnsøkonomien negativt.  

 

Produkter som er et resultat av ulovlige immaterialrettskrenkelser kan være farlige for 

borgernes helse og sikkerhet. I tillegg har varemerkeforfalskning og piratkopiering1 klare 

forbindelser til organisert kriminalitet.  

 

Problemstillingene rundt inngrep i immaterialrettigheter og håndheving av disse er komplekse 

og gjelder forskjellige samfunnsområder. Inngrep i immaterialrettigheter, herunder 

bekjempelse av piratkopiering og varemerkeforfalskning, berører mange myndighetsområder. 

Det er derfor behov for koordinasjon og informasjonsutveksling på tvers av myndighetenes 

fagområder. 

 

I Meld. St. 28 (2012-2013) Unike idear, store verdiar – om immaterielle verdiar og rettar 

som ble lagt frem for Stortinget sommeren 2013 varsles det om økt innsats for å bekjempe 

immaterialrettsinngrep. I meldingen legges det opp til å iverksette tiltak for å bidra til større 

bevissthet, informasjon og forståelse for temaene. 

 

I Stortingsmeldingen varsles det at det skal opprettes et myndighetsnettverk. Et samlet 

Storting støttet tiltakene i meldingen som ble foreslått for å bekjempe 

immaterialrettskrenkelser.  

 

Som oppfølging av meldingen har Nærings- og fiskeridepartementet gitt Patentstyret i 

oppdrag å etablere myndighetsnettverket. Det skal i tillegg etableres en sekretariatsfunksjon 

for nettverket som skal sikre koordinering og fremdrift i arbeidet. Nærings- og 

fiskeridepartementet har besluttet av sekretariatsfunksjonen skal ivaretas av Patentstyret.   

 

Nettverkets formål:  

 

Nettverkets overordnede formål er å styrke myndighetenes samarbeid om problemstillinger 

knyttet til alvorlige eller systematiske og organiserte inngrep i immaterialrettigheter, herunder 

å bidra til å bekjempe piratkopiering og omsetning av varemerkeforfalskninger i Norge. 

 

Myndighetsnettverket skal  

 

 Bidra til å øke bevissthet, kunnskap og engasjement rundt temaet og øke 

myndighetenes aktivitetsnivået på området for å bekjempe problemet. 

 

                                                 
1 Med «piratkopiering» og «varemerkeforfalskning» menes systematisk og bevisst ulovlig 

forfalskning, kopiering eller produksjon av ekte varer eller digitalt innhold, som medfører økonomisk skade for rettighetshaverne. 

 



 Dele kunnskap og informasjon slik at erfaringer deles og ressursene utnyttes effektivt 

på tvers av myndigheter og fagfelt. 

 

 Bidra til å belyse verdien av immaterialrettigheter og skadevirkningene av inngrep for 

privatpersoner og samfunnet, og ta initiativ til forebyggende og opplysende arbeid. 

 

 Bidra til god kontakt, informasjon og samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og 

aktuelle organisasjoner om inngrep i immaterialrettigheter, herunder også bekjempelse 

av piratkopiering og varemerkeforfalskning.  

 

Nettverkets møter: 

 

Nettverket skal holde to faste møter i året. Møtene skal fortrinnsvis avholdes i mars og 

september.  

 

Det kan innkalles til møter ved behov.  

 

Aktiviteter: 

 

Nettverket skal blant annet bidra til følgende: 

 

 Løpende gjensidig orientering fra nettverkets medlemmer om internasjonale tiltak, 

møter og initiativer om problemstillinger knyttet til inngrep i immaterialrettigheter. 

 Løpende gjensidig orientering fra nettverksmedlemmene om lovendringer, regler og 

prosedyrer på området. 

 Gjensidig undervisning av ansatte i hverandres myndighetsinstitusjoner og andre 

aktuelle offentlige instanser. 

 Identifisering og gjennomføring av konkrete tiltak på området.  

 Koordinere innsats og aksjoner. 

 Dialog og samhandling mellom myndigheter, næringsliv og andre aktuelle 

interessenter. 

 Aktuelle nyheter og annet redaksjonelt stoff til nettstedet velgekte.no  

 

 

Nettverkets medlemmer:  

 

Følgende myndigheter er med i nettverket: 

 

Nærings- og fiskeridepartementet 

 

Justis- og beredskapsdepartementet 

 

Kulturdepartementet 

 

Toll- og avgiftsdirektoratet 

 

Økokrim 

 

Legemiddelverket 

 



Patentstyret 

 

Innovasjon Norge 

 

Direktoratet for sikkerhet og beredskap 

 

Sekretariatets oppgaver: 

 

Sekretariatet skal være knutepunkt for nettverket og holde oversikt over ulike initiativer som 

er igangsatt av nettverket og nettverkets medlemmer. 

 

Sekretariatet skal ta imot henvendelser relatert til myndighetsnettverkets saker og eventuelt 

formidle disse videre blant nettverksmedlemmene.  

 

Sekretariatet skal planlegge og innkalle til nettverksmøtene.  

 

Rapportering: 

 

Referat fra nettverksmøtene skal distribueres til medlemmene av myndighetsnettverket i 

etterkant av hvert møte.  

 

Evaluering:  

 

Nettstedet velgekte.no skal evalueres etter tre års drift, det vil si i begynnelsen av 2018. Det er 

naturlig at myndighetsnettverket mot inngrep i immaterialrettigheter evalueres i samme 

tidsrom.  

 

Utgangspunktet for evalueringen vil være hvorvidt nettverket oppnår sine definerte formål.  

 

 

Patentstyret 30. januar 2015 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


