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Høringssvar  - Norske Filmdistributørers Forening

Vi takker for høringsforslag til Høring - utkast til forskrift om midlertidig tilskudd til
kulturarrangementer fra juli 2021 som følge av covid-19

Vi vil aller først få nevne at vi er svært glade for at støtteordningene videreføres og at Norske
Filmdistributørers Forening får mulighet til å gi sine synspunkter på kommende forskrifter.

Kommentarer til vedlagte forskrift:
§ 9. Tilskuddstak
Vi regner med at stimuleringsordningen ikke blir berørt av konserntaket som er satt på
kompensasjonsordningen, da disse pengene går til spesifikke titler ikke selskaper.

Vi må understreke at selv om vi forhåpentligvis går mot en økt åpning av kinotilbudet,
er det viktig at det finnes nok midler i ordningene. En avkortning vil ramme spesifikke
titler og produsenter hardt, da distributørene allerede er avkortet med 50%.

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

De norske distributørene er svært fornøyd med at NFI håndterer filmdelen av ordningen.
Dette ønsker vi at videreføres.

Det oppleves problematisk for våre medlemmer som importerer utenlandske filmer til det
norske kinopublikummet at disse kun får dekket 50% av underskuddet. Internasjonale filmer
er viktig for mangfold og bredde i kinotilbudet. Alt fra prisvinnende kunstneriske filmer til
store blockbusterne er viktige ingredienser for å opprettholde et levedyktig og mangfoldig
kinotilbud.

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.
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Med vennlig hilsen
på vegne av NFF

Agnethe Sophie Buus Jensen
Daglig leder
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