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Side 1 
 

Nøgletal for Grønland 2016 
Her kan du se særlige nøgletal for Koda på Grønland 2016.  
Læs Kodas årsberetning 2016 på www.koda.dk/aarsberetning2016 

 

 

 

Oversigten herover viser sammenhængen mellem Kodas indtægter og beløb til fordeling - for musik 
brugt på Grønland. Indtægterne indhentes og fordeles på vegne af rettighedshavere fra hele verden. 
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Side 2 
 

 

Udbetaling: Grønland 2016 

 
Samlet udbetaling til rettighedshavere bosiddende på Grønland for brug af deres musik 
 i ind- og udland:  

1.271.865 kr.  

464  af i alt 815 rettighedshavere bosiddende på Grønland modtog udbetaling i 2016 

 

 
 
 
Fire udbetalinger om året 
Koda udbetaler penge til medlemmerne for brug af deres musik fire gange om året i marts, juni, 
september og i december. På Kodas udbetalingskalender kan du se detaljer om, hvornår vi udbetaler 
på forskellige områder for musikbrug. 
 
Se Kodas udbetalingskalender på www.koda.dk/medlem/udbetaling/udbetalingskalender 

Urapporteret musikbrug 
I Grønland er rapporteringen af musikbrugen mangelfuld på flere områder - ikke mindst på musik 
sendt i tv. Det betyder, at vi ikke altid ved hvem, der er rettighedshavere på den musik, der bliver 
spillet. Derfor afregner Koda - i tillæg til udbetalingsområder med musikrapportering -  efter et 
princip, der sikrer, at en større del af udbetalingen for den ikke-rapporterede musikbrug, går til 
rettighedshavere bosiddende i Grønland. 
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Side 3 
 

 

Kulturelle midler 
 
Hvert år beslutter Kodas bestyrelse, hvor stort beløb, der skal afsættes til kulturelle midler. Af det 
beløb beregnes beløbene, der skal uddeles til Kodas medlemmer i Grønland og Færøerne. De 
kulturelle midler til Grønland i 2015 blev opgjort til 323.062 kr., som skal finde anvendelse i 2016. I 
2016 blev der tildelt 269.945 kr., som skal finde anvendelse i 2017. 

Anvendelse af kulturelle midler i 2016 
Grønland fik i 2016 tildelt 323.062 kr. og havde herudover 48.589 kr. fra tidligere år, som ikke er 
blevet anvendt. I 2016 har Grønland anvendt 180.859 kr. og har således overført 190.792 kr. til 
anvendelse i 2017. 

De 180.859 kr. er anvendt til følgende: 

• Legater og arbejslegater er udbetalt til 13 rettighedshavere, og udgør totalt 106.000 kr.  
• "Æresprisen" og "Årets pris" er udbetalt til en samlet værdi af 50.000 kr.  
• PR-Virksomhed har der været afholdt Koda Awards til 24.859 kr. 

Behandling af ansøgninger om del i Kodas Kulturelle midler i Grønland varetages af: 
 

• Kimmernaq Kjeldsen 
• Inunnguaq Petrussen 
• Juaaka Lyberth 

 
 
Modtagere af arbejdslegater fra Kodas kulturelle midler på Grønland 2016 
 

 

Modtager Type 
Støtte Søren H. Lange, Grønlandske KM Grønlandske KM 
Støtte Ivik Masaatsiaq Larsen, Grønlandske KM Grønlandske KM 
Støtte Nikkulaannguaq Brandt, Grønlandske KM Grønlandske KM 
Støtte Charlotte Lund Jensen, Grønlandske KM Grønlandske KM 
Støtte Jens Ole Nathanielsen, Grønlandske KM Grønlandske KM 
Støtte Georg Kim Olsen, Grønlandske KM Grønlandske KM 
Støtte Jukka Wagnholt, Grønlandske KM Grønlandske KM 
Støtte Isavarak Petrussen, Grønlandske KM Grønlandske KM 
Støtte Lasse R Gustavsen, Grønlandske KM Grønlandske KM 

 


