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Høringssvar  - Norske Filmdistributørers Forening

Vi takker for høringsforslag til Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste,
stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. januar til 30. juni 2021 som følge
av covid-19-utbruddet

Vi vil aller først få nevne at vi er svært glade for at støtteordningene videreføres i 2021 og at
Norske Filmdistributørers Forening får mulighet til å gi sine synspunkter på kommende
forskrifter. Over ett år med helt og delvis stengte kinoer, har vist oss viktigheten av gode
støtteordninger. NFF har stort fokus på å sikre at det norske kinopublikummet fortsatt har et
godt kulturtilbud, med den bredden, underholdningen og mangfoldet de er vant til, når
bransjen igjen kan åpne dørene for fullt.

Kommentarer til vedlagte forskrift:
§ 15. Øvre grenser for kompensasjon

(1) Taket på 3.5 millioner pr kompensasjonsperiode pr foretak, anser vi ikke som en
utfordring, så sant dette taket gjelder pr underenhet som søker. Om dette ikke er tilfelle
vil det være et problem for flere selskaper.

(2) Det nye kravet om maks 18 millioner støtte til et konsern reagerer vi kraftig på.
Prinsippet her er at man ikke burde bli straffet for å ha oppnådd en høy markedsandel
gjennom god drift. Det gir liten mening at hvis denne markedsandelen hadde blitt delt
av to selskaper så skulle støtten utbetales, mens hvis det er ett selskap som står for den
samme andelen, skal støtten avkortes. Solide, investeringsvillige, større aktører er helt
avgjørende når sektoren skal gjenopprettes i tiden etter restriksjonene fjernes.
Forskriften må være lik for alle, liten som stor.

Da dette taket ikke er nevnt i stimuleringsordningen går vi ut i fra at ikke
stimuleringsordningen og kompensasjonsordnigen slås sammen. Om det skulle være
tilfelle vil dette ikke bare ramme kinoene og distributørene men også titler/produsenter
vesentlig og gir en avkortning ytterligere en avkortning utover de 50% vi som
underleverandør er avkortet med.
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(4) Vi støtter at det skal ligge en forutsetning om negativt EBITDA for delen av
selskapet som søker støtten.

Vi har også en ytterligere kommentar, som ikke knytter seg til de spesifikke endringene:

Vi vil til slutt påpeke at vi fortsatt er uenig i at distributørene ikke sees på som arrangør, og
dermed kan kompenseres 95%. Norske filmdistributører innehar rollen som nasjonal arrangør
for alle filmene som vises på kinoer i Norge.
Dette innebærer også at distributørene må få mulighet til å søke om kompensasjon for
perioden mars-april 2020.

Med vennlig hilsen
på vegne av NFF

Agnethe Sophie Buus Jensen
Daglig leder
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