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Høringssvar - innspillsnotat fra arbeidsgruppa for manýold i film og tv

M¡dtnorsk F¡lmsenter v¡ser t¡l høringsbrev mottatt 19. desember 201.2 og v¡l med dette avg¡ s¡tt høringssvar.
Vi setter pris pâ at departementet har tatt in¡tiat¡v tll å se på utfordr¡ngene knyttet t¡l mangfold i f¡lm og tv og
arbeidsgruppen har levert mânge ¡nteressante betraktninger og ¡nnsp¡ll. V¡ har vâlgt å konsentrere vårt
hør¡ngssvar om punktene 5.1.1. og 5.3.2. og v¡ser forøvr¡g til hør¡ngssvar fra våre e¡ere Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

5.7.7 Legge korttìlmstøtten til de rcgionole frlmsentrene og opprette frlmsentet i Oslo
Arbeidsgruppen foreslår at dagens kortfìlmstøtte som forvaltes av Utv¡klìngs- og produksjonsâvdel¡ngen ¡ NFI
(UPA), økes og legges t¡l de åtte reg¡onale filmsentrene samt at det opprettes et filmsenter ¡Oslo.

F¡lmsenter iOslo
Vì støtter arbe¡dsgruppens oppfätn¡ng ãv ãt mange i Oslo vil kunne ha glede og nytte av et f¡lmsenter og at
dette derfor v¡l være et pos¡t¡vt t¡ltâk for unge talenter og frilansere ¡ hovedstãden. Men det er samtid¡g vikt¡g
at mân ikke m¡ster formålet med de regionale filmsentrene av syne. I tilskuddsbrevet t¡l de reg¡onale
f¡lmsentrene for 2013 har Kulturdepartementet fastsatt følgende mål for de regionale filmv¡rksomhetene:
"Den regiondle Í¡lmsots¡ngen er en del av den samlede nqsjonole Í¡lmpol¡t¡kken. Kulturbftet ll slâr fost qt det
skol søtses pô f¡hm¡ljøer ¡ reg¡onene, jf Prop. I S (2012-2013) De regionole filmsentrene skal utv¡kle en
reg¡onol f¡lmkultur gjennom å bygge opp talenter, utv¡kle f¡lmbransjen og øke filmkompetonsen blont born og
unge ¡ reg¡onen- Sentrene skol ogsã bidrd t¡l økt l¡kest¡ll¡ng iJilmbransjen".

De reg¡onale filmsentrenes hovedoppgave er å b¡dra t¡l at det utv¡kles sterke og stabile produksjonsm¡ljøer
utenfor hovedstaden. Tabe¡l 1 ¡ Mangfoldutvalgets notât v¡ser at 82% av fiksjonsfilmer på k¡no frâ 2010-2013
som mottok statsstøtte hos Norsk filminstitutt hadde produsent ¡ Oslo. Forutsatt at de reg¡onale
produsentene ¡ tabellen også har hatt reg¡onal ¡nnspill¡ng på s¡ne produksjoner, v¡ser tabellen v¡dere ât av de
72 f¡lmene produsert uten regional produsent hadde bare 9 f¡lmer (72,5%l regional ¡nnspllling. L¡tt forenklet
kân man dermed s¡ at i n¡ av t¡ t¡lfeller befinner filmfortellingen og f¡lmfortelleren seg ¡ samme område og
m¡ljø. Dette har sannsynl¡gvis både en prakt¡sk og kunstnerisk begrunnelse. Arbeidsgruppen skriver i sin
rapport "Dersom en produsent ¡kke kjenner seg ¡gjen ¡ en h¡storie, ¡kke kan relatere t¡l dens m¡ljø, hondling
eller budskop - kort sogt ¡kke finner den relevont, vil det være sonnsynl¡g ot prosjektet bl¡r vdlgt bort.
Mangfold ¡ produsentleddet er derfor ov vesentl¡g betydn¡ng for mdngÍold ¡ ¡nnholdet."

Når 82% av f¡ksjonsfilmene for k¡no Norsk f¡lminst¡tutt støtter har produsent ¡ Oslo og kun 1 âv 10 av d¡sse
filmene hâr reg¡onal ¡nnspill¡ng er det ¡kke overraskende at hovedstâdsmiljøene preger mye av norsk f¡lm.
Norge er et land med et stort mangfold i både landskap og lynne og v¡ tror det vil styrke norsk films
oppslutning og pos¡sjon báde nasjonalt og ¡nternasjonalt om man i større grad klârer å ta dette mangfoldet ¡

bruk-

F¡lmsentrenes v¡kt¡gste rolle ¡den nasjonale fi¡mpolit¡kken er med andre ord ¡kke å gi nyetablerte og
frilansere et t¡lholdssted sl¡k arbe¡dsgruppen foreslår for Oslo, men å sørge for at det ¡ alle landsdeler utv¡kles
stab¡le profesjonelle f¡lmm¡ljøer som kan ¡everer et mangfold av filmer av høy kvâl¡tet og på den måten øke
oppmerksomheten om norsk film både lokalt og ¡nternasjonalt.

Vår anbefaling er derfor at man venter med å pr¡oritere et filmsenter i Oslo t¡l målet om flere sterke
f¡lmm¡l¡øer og en økonomisk solid filmbransje utenfor hovedstaden er nådd. V¡ ser behovet for et t¡lbud til



ungdom med m¡nor¡tetstilhør¡ghet. Dette er ¡m¡dlert¡d en oppgave Oslo kommune kan ¡vareta uten å
opprette et eget filmsenter, for eksempel gjennom et samarbe¡d med V¡ken f¡lmsenter eller Mediefabrikken i

Akershus som har lang erfaring med talentutvikl¡ng.

Flytt¡ng av kortfilmstøtten fra Norsk f¡lminst¡tutt t¡l de reg¡onale f¡lmsêntrene
Dette forslaget er todelt. For det første foreslår utvalget at den nasjonale t¡lskuddsordn¡ngen for kortf¡lm
legges ned og for det andre at t¡lskuddsm¡dlene til kortf¡lm ved de regionale f¡lmsentrene økes.

øke t¡lskuddsm¡dlene tíl de reg¡ondle lilmsentrene
Landets åtte f¡lmsenter mottar i 201.3 samlet 43 m¡ll¡oner kroner ¡ statst¡lskudd. Statsstøtten går ¡ all hovedsak
til utv¡kl¡ng og produksjon av kortf¡lm og dokumentârf¡lm og benyttes ut over dette til bransjeutv¡klende tiltak
og fìlmt¡ltâk for barn og unge. All dr¡ft av fìlmsentrene finansleres lokalt. Statst¡lskuddet t¡l f¡lmsentrene
t¡lsvarer ¡ dag ca 10% av de nâsjonale fondsm¡dlene på kr 437 millioner som forvaltes av Norsk film¡nst¡tutt.
Når v¡ vet at 82% av statsstøtten t¡l f¡ksjonsf¡lm på k¡no fra Norsk Filminstitutt havner i samme by er det etter
vår men¡ng et s¡gnal om at ârbe¡det med å utv¡kle sterke konkurransedyktige f¡lmmiljøer utenfor hovedstaden
bør intensiveres. Det viktigste virkemidlet ¡ utvikl¡ngen av en profesjonell bransje som leverer filmer av høy
kvalitet er midler t¡l produksjon og utvikl¡ng av f¡lmprosjekter. Et solid produksjonsvolum er en forutsetn¡ngen
for stabile bærekraft¡ge f¡lmmiljøer utenfor hovedstaden. V¡ er derfor en¡g med arbe¡dsgruppen ¡ at
t¡lskuddsm id lene t¡l de reg¡onale f¡lmsentrene bør økes. Skal det sâtses på f¡lmmiljøer ¡ regionene slik
Kultur¡øftet ll slår fast må de regionale t¡lskuddsordn¡ngene styrkes.

For å sikre et større produsentmangfold ¡ norsk filmproduksjon foreslår vi derfor et det settes et mål om at
20% av den samlede statsstøtten til filmproduksjon fra og med 2015 formidles gjennom regionale
tìlskuddsordninger og 80% g¡ennom nas¡onale t¡lskuddsordninger. V¡ mener det bør være mul¡g å nå dette
målet uten å legge ned eller kutte i de nas¡onale tilskuddsordningene. Den samlede statsstøtten t¡l
filmproduksjon ¡nklus¡ve statstilskuddet t¡l f¡lmsentrene og de reg¡onale filmfondene utgjør ¡ dag 490
millioner kroner. 20% av den samlede statsstøtten t¡lsvarer med andre ord 98 mill¡oner kroner, Den samlede
støtten t¡l reg¡onale f¡lmtiltak er ¡ dag på 53 m¡llioner. Det dreier seg med andre ord om en økning på 45
millioner. De to s¡ste årene har v¡ hatt en gjennomsnittl¡g årl¡g økning ¡ den sâmlede statsstøtten tìl
filmproduksjon nasjonalt og regionalt på 28 millioner kroner. Går man fem år t¡lbake ¡ t¡d fâr v¡ en
Bjennomsnìttl¡g årl¡g økn¡ng på 35 m¡ll¡oner. Det betyr med andre ord ât det bør være mul¡g å nå 2,%-màlet
¡nnen 2015 uten å kutte i de nasjonale t¡lskuddsordn¡ngene hos Norsk film¡nstitutt.

Nedlegg¡ngen av den ndsjondle t¡lskuddsordningen for kortÍ¡lm
Vår anbefal¡ng er at Norsk film¡nstitutt fortsatt skâl ha et ansvar for å b¡drâ t¡l å utv¡kle og fremme norsk
kortf¡lm. V¡ tror ¡kke at v¡ oppnår et større mangfold i norsk film gjennom å legge ned eller svekke de
nasjonale tilskuddsordningene. Norsk filminstitutts og de nasjonale ordningenes rolle er å sørge for at den
offentl¡ge f¡lmstøtten de d¡sponerer t¡l enhver t¡d går t¡l de beste prosjektene og de dyktigste f¡lmskaperne i

landet. De reg¡onale f¡lmsentrenes og de regÌonale tilskuddsordn¡ngens rolle er å stimulere t¡l at det utv¡kles
sterke filmm¡ljøer utenfor hovedstaden som kan konkurrere om de nasjonale midlene og sørge for at v¡
unngår at brorparten av de nasjonale m¡dlene havne ¡ det samme området år etter år. Vår anbefal¡ng er
derfor at den nasjonale t¡lskuddsordningen for kortfilm opprèttholdes.

Hvis man l¡kevel skulle velge å ta kortf¡lmstøtten ut av Norsk filminst¡tutt og fordele midlene på
f¡lmsentrene er vår anbefâl¡ng at kriteriene for hvordan midlene fordeles mellom sentrene tas opp t¡l ny
vurdering. T¡ldel¡ngen av m¡dler t¡l regionale f¡lmsenter har fra og med budsjettáret 2012 foregått etter en
kr¡ter¡emodell hvor 60% av midlene fordeles etter folketall og 40% etter bransjestørrelse ¡ reg¡onen og
sentrenes planlâgte t¡ltak innen kompetanseheving, barn og unge og likest¡ll¡ng. Vi mener det er problematisk
at offentl¡g støtte t¡l profesjonell kunst og kultur fordeles etter en modell hvor folketall er det v¡kt¡gste
kr¡teriet. Talent og profesjonal¡tet ikunsten som i¡dretten har l¡te å gjøre med innbyggertall og å lage kunst
profesjonelt er ¡ngen rett¡ghet på samme måte som sykehjemsplasser og barnehager. Videre tror v¡ at det er
en fare for at dagens modell ¡stedet for å skape økt mangfold vil bidra t¡l å forsterke skjevhetene i bransjen.
Det er stor var¡asjon ¡ hvor mye de ul¡ke landsdelene og filmsentrene mottar ¡ statsstøtte, frã 3,1 m¡ll¡oner t¡l
8,2 mill¡oner kroner. Med dagens fordelingsmodellen vil de som mottar mest støtte også ha de beste
forutsetningene for å få mer. Den samme mekanismen har b¡dratt t¡l å opprettholde hovedstadens
særst¡ll¡ng. Når 80% av de nasjonale tilskuddene til fiksjonsfilm på kino havner i 6stlandsreg¡onen har



bransjen ¡ denne regionen selvfølgel¡g bedre forutsetn¡nger for å utvikle seg og bl¡ stadig bedre enn bransjen ¡

de sju andre reg¡onene som deler på de resterende 20 prosentene. De som mottar mest støtte stiller også
sterkest ¡ kampen om nye tildel¡nger. De regionale filmse¡trene er opprettet for á bryte denne sp¡ralen, ¡kke
forsterke den, V¡ mener derfor statsstøtten til f¡lmsentrene bør fordeles etter en modell som ¡ større grad
fremmer mangfold og like mul¡gheter. F¡lmsentrenes rolle er etter vår men¡ng ikke å fullf¡nansiere den
regionale f¡lmproduksjonen, men å stimulere til at det utv¡kles flere sterke fìlmm¡ljøer som leverer film av høy
kvalitet. En âv flere alternative fordelingsmodeller er derfor å fastsettes et felles grunnbeløp for alle
f¡lmsentrene med utgãngspunkt ¡ et produksjonsvolum som gir t¡lstrekkel¡g stab¡l¡tet og kontinuitet ¡ âlle
landsdeler.

Ellers støtter M¡dtnorsk f¡lmsenter arbeidsgruppens forslag om at også de regionale f¡lmsentrene kan tildele
økonomisk støtte t¡l utvikl¡ng av manuskript for kinofilm og tv-drama.

5.3,2 F¡lm-X: opprette et Í¡lmverksted lor bornehage- og skolebdrn
Arbeidsgruppens forsleg om et opplevelsessenter for f¡lm i Oslo er et spennende og godt forslag, men ví v¡l
samtid¡8 understreke v¡kt¡gheten av å opprettholde f¡lmt¡lbudet t¡l barn og unge í hele lendet. I kjølvannet
av Ve¡v¡seren ble f¡nans¡er¡ngen av en del oppgaver som t¡dl¡gere lå hos departementet og Norsk
F¡lm¡nst¡tutt flyttet over t¡l Norsk k¡no- og filmfond ved FILM &KlNO. Dette gjelder blant annet støtte t¡l
regionale t¡ltak for barn og unge. Dette ¡nnebærer at f¡lmsentrene, for å kunne opprettholde s¡tt fìlmtilbud t¡l
barn og unge må kutte t¡lsvârende ¡ t¡lskuddene t¡l profesjonell fìlmproduksjon. I 2013 kutter F¡lm & Kino
støtten t¡l filmt¡ltak for barn og unge i regionene dramat¡sk. Fra 2011 til 2013 har vi opplevd en nedgang i
støtten tíl filmtiltak for bern og unge i regionene fre 3 millioner til 0,5 millioner kroneÍ. Vår ânbefaling er
derfor at man prior¡terer å få tilbake en ordn¡ng med øremerkede midler tíl filmtiltak for barn ot unge i
ret¡onene tilsvarende t¡lbudet i 2011 på 3 míllioner. Denne ordn¡ngen kan enten forvâltes d¡rekte av de
reg¡onale f¡lmsentrene eller av Norsk F¡lminst¡tutt.

Trondheim 18. mars 2012
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