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FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING:

Fylkesutvalget er svært tilfreds med at Kulturdepartementet ønsker å arbeide for et større
mangfold i norsk kinofilm og tv-drama.

Fylkesutvalget anmoder Kulturdepartementet om å gjennomføre en analyse av de ulike
aktørenes roller, ansvar og behov for at de best mulig kan bidra til økt mangfold i kinofilm og
tv-drama. I den anledning bør det legges spesiell vekt på betydningen av og mulighetene
som ligger i den regionale filmsatsingen.

Fylkesutvalget har følgende kommentarer til forslagene i innspillsnotatets pkt. 5:

Pkt. 5.1.1 Legge kortfilmstøtten til de regionale filmsentrene og opprette filmsenter i
Oslo

Fylkesutvalget går inn for at Norsk Filminstitutt fortsatt skal disponere midler til
utvikling og produksjon av kortfilm. Kortfilmstøtten hos Norsk Filminstitutt og de
regionale filmsentrene bør økes.
Etablering av et nytt filmsenter i Oslo bør ikke prioriteres før filmsatsingen i
regionene har kommet opp på et nivå som gjør dem i stand til å ivareta sin rolle
og oppgaver knyttet til utvikling av mangfold på filmområdet. I den anledning vil
Sør-Trøndelag fylkeskommune oppfordre kulturdepartementet til å revurdere
bruken av befolkningstetthet som kriterium for fordeling av tilskudd til de regionale
filmsentrene.

Pkt. 5.1.2 Følge opp utjevningsforslag for balansert kjønnsrepresentasjon i norsk
filmbransje
- Kulturdepartementet oppfordres til å prioritere innenfor en framdriftsplan, hvilke

tiltak som skal gjennomføres for å oppnå en balansert kjønnsrepresentasjon i
norsk filmbransje

Pkt. 5.1.5 En aspirant-, hospitant- og mentorordning som legges til filmsentrene
Sør-Trøndelag fylkeskommune foreslår at forvaltningen av en aspirant-, hospitant-
og mentorordning legges til ett av de regionale filmsentrene med tilknytning av et
nasjonalt oppnevnt organ som behandler søknader om etablering av slike
stillinger/prosjekter.

Pkt. 5.2.2 Øke antall film og tv-fortellinger for barn og unge basert på originale og
samtidige historier
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Sør-Trøndelag fylkeskommune ber Kulturdepartementet om å innføre tiltak som
først og fremst stimulerer til økt produksjon av film for barn og unge ved
prioritering av målgruppen innenfor eksisterende tilskuddsordninger.

Pkt. 5.2.3 Introdusere incentivordninger
- Incentivordninger for utenlandsk filmproduksjon i Norge bør etableres så raskt

som mulig.

Pkt. 5.3.2 Film X: Opprette et filmverksted for barnehage- og skolebarn
Etablering av en institusjon for formidling til barn og unge bør ikke prioriteres som
et statlig anliggende. Sør-Trøndelag fylkeskommune forutsetter at
Kulturdepartementet prioriterer å styrke satsingen på barn og unge hos de
etablerte institusjoner nasjonalt regionalt for utvikling av et godt tilbud til barn og
unge gjennom samarbeid med andre lokale, regionale og nasjonale aktører.

Pkt 5.3.3 Tiltak rettet mot de yngste og de eldste
Sør-Trøndelag fylkeskommune foreslår at Kulturdepartementet tar ansvar for
tilskudd som skal styrke satsingen på barn og unge. Dette bør gjøres ved å legge
til rette for samarbeid mellom regionale filmsentre, kinoer, cinematek og
filmklubber, etablerte tiltak og ordninger for barn og unge og eldre slik at tilbudet
når ut i alle kommuner.

Fylkesutvalget har behandlet saken I møte 19.03.2013 sak 86/13

Protokoll

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Fylkesutvalget er svært tilfreds med at Kulturdepartementet ønsker å arbeide for et større
mangfold i norsk kinofilm og tv-drama.

Fylkesutvalget anmoder Kulturdepartementet om å gjennomføre en analyse av de ulike
aktørenes roller, ansvar og behov for at de best mulig kan bidra til økt mangfold i kinofilm og
tv-drama. I den anledning bør det legges spesiell vekt på betydningen av og mulighetene
som ligger i den regionale filmsatsingen.

Fylkesutvalget har følgende kommentarer til forslagene i innspillsnotatets pkt. 5:

1. Pkt. 5.1.1 Legge kortfilmstøtten til de regionale filmsentrene og opprette filmsenter i
Oslo
- Fylkesutvalget går inn for at Norsk Filminstitutt fortsatt skal disponere midler til

utvikling og produksjon av kortfilm. Kortfilmstøtten hos Norsk Filminstitutt og de
regionale filmsentrene bør økes.
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Etablering av et nytt filmsenter i Oslo bør ikke prioriteres før filmsatsingen i
regionene har kommet opp på et nivå som gjør dem i stand til å ivareta sin rolle
og oppgaver knyttet til utvikling av mangfold på filmområdet. I den anledning vil
Sør-Trøndelag fylkeskommune oppfordre kulturdepartementet til å revurdere
bruken av befolkningstetthet som kriterium for fordeling av tilskudd til de regionale
filmsentrene.

Pkt. 5.1.2 Følge opp utjevningsforslag for balansert kjønnsrepresentasjon i norsk
filmbransje

Kulturdepartementet oppfordres til å prioritere innenfor en framdriftsplan, hvilke
tiltak som skal gjennomføres for å oppnå en balansert kjønnsrepresentasjon i
norsk filmbransje

Pkt. 5.1.5 En aspirant-, hospitant- og mentorordning som legges til filmsentrene
Sør-Trøndelag fylkeskommune foreslår at forvaltningen av en aspirant-, hospitant-
og mentorordning legges til ett av de regionale filmsentrene med tilknytning av et
nasjonalt oppnevnt organ som behandler søknader om etablering av slike
stillinger/prosjekter.

Pkt. 5.2.2 Øke antall film og tv-fortellinger for barn og unge basert på originale og
samtidige historier

Sør-Trøndelag fylkeskommune ber Kulturdepartementet om å innføre tiltak som
først og fremst stimulerer til økt produksjon av film for barn og unge ved
prioritering av målgruppen innenfor eksisterende tilskuddsordninger.

Pkt. 5.2.3 Introdusere incentivordninger
- Incentivordninger for utenlandsk filmproduksjon i Norge bør etableres så raskt

som mulig.

Pkt. 5.3.2 Film X: Opprette et filmverksted for barnehage- og skolebarn
Etablering av en institusjon for formidling til barn og unge bør ikke prioriteres som
et statlig anliggende. Sør-Trøndelag fylkeskommune forutsetter at
Kulturdepartementet prioriterer å styrke satsingen på barn og unge hos de
etablerte institusjoner nasjonalt regionalt for utvikling av et godt tilbud til barn og
unge gjennom samarbeid med andre lokale, regionale og nasjonale aktører.

7. Pkt 5.3.3 Tiltak rettet mot de yngste og de eldste
Sør-Trøndelag fylkeskommune foreslår at Kulturdepartementet tar ansvar for
tilskudd som skal styrke satsingen på barn og unge. Dette bør gjøres ved å legge
til rette for samarbeid mellom regionale filmsentre, kinoer, cinematek og
filmklubber, etablerte tiltak og ordninger for barn og unge og eldre slik at tilbudet
når ut i alle kommuner
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