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Midtnorsk Filmsenter viser til hgringsbrev datert 11.03.13 og vil med dette avgi sitt høringssvar. Engerutvalget har levert en solid rapport med nyttige fakta og interessante vurderinger. Vi har valgt å konsentrere
vårt høringssvar om punktet 11.10 Film, og viser forøvrigtil hpringssvar fra våre eiere Sør-Trøndelag
fylkeskom m une, Nord-Trøndelag fylkeskom m une og Trond heim kom m une.
I tilskuddsbrevet til de regionale filmsentrene for 2013 har Kulturdepartementet fastsatt følgende mål for de
regionale filmvirksomhetene: ?en regionale filmsotsingen er en del av den samlede nosjonote filmpotitikken
Kulturløftet ll slår fast ot det skal sotses på filmmiljøer i regionene, jf Prop. 1 S (2012-2073) De regionole
filmsentrene skol utvikle en regionalfilmkultur gjennom â bygge opp tolenter, utvikte fitmbransjen og øke
filmkompetansen blant born og unge i regionen. Sentrene skal ogsà bidra tit økt likestitling ifilmbransjen".

De regionale filmsentrenes hovedoppgave er å bidra til at det utvikles sterke og stabile produksjonsmiljøer i
alle fem landsdeler. Departementets arbeidsgruppe for mangfold i film og tv skrev ¡ sitt notat tidligere i år at:
"Dersom en produsent ikke kjenner seg igjen i en historie, ikke kan relotere tit dens mitjø, handling elter
budskap - kort sagt ikke finner den relevant, vil det være sonnsynlig at prosjektet btir votgt bort. Mangfotd i
produsentleddet er derfor ov vesentlig betydning for mangfold i innholdet." Norge er et land med et stort
mangfold i både landskap og lynne og vi tror det vil styrke norsk films oppslutning og posisjon både nasjonalt
og internasjonalt om man i større grad klarer å ta dette mangfoldet i bruk.

Satsingen på regionale filmsentre gjennom Kulturløftet I og ll har bidratt til nettopp dette giennom
fremveksten av solide kort- og dokumentarfilmprodusenter i flere landsdeler. I punkt 11.10.4 slår
Kulturutredningen imidleritid fast al "storparten ov realøkningen i stattige bevìlgninger titfilmområdet i tiden
etter 2005 har gått til det nye filminstituttet." Videre heter det "ot det ikke har skjedd markerte forskyvninger
av tyngdepunktene i filmnæringene. lJtvolget ser at det tar tid å utvikle bærekraftige og stobite
produksionsmiljg utenfor Oslo. Dette bør være en prior¡tert oppgove innenfor fitmpotitikken i årene som

kommer,"
Vi støtter Enger-utvalgets vurdering på dette punktet. Skal Kulturløftets ambisjon om å satse på filmmiljøer i
regionene realiseres må de regionale tilskuddsordningene styrkes. Landets åtte filmsenter mottar i 2013
samlet 43 millioner kroner i statstilskudd. Statsstøtten går i all hovedsak til utvikling og produksjon av kortfilm
og dokumentarfilm og benyttes ut over dette til bransjeutviklende tiltak og filmtiltak for barn og unge. All

drift av filmsentrene finansieres lokalt. Statst¡lskuddet til filmsentrene tilsvarer i dag ca !O% av de nasjonale
fondsmidlene på kr 437 millioner som forvaltes av Norsk filminstitutt. I punkt 11.10.3 i rapporten står det at
det fra aktørene utvalget har vært i kontakt med "understrekes at økt produksjon og volum i norsk fitm(de ti
siste årene) har profesionalisert bronsjen, og skopt en større bredde av sjongre og uttrykl(. Det v¡ktigste
virkemidlet i utviklingen av en profesjonell bransje som leverer filmer av høy kvalitet er et tilstrekkelig
produksjonsvolum. Et bærekraftig produksjonsvolum er en forutsetningen for stabile filmmiljøer utenfor
hovedstaden. Skal det satses på filmmiljøer i regionene slik Kulturløftet ll slår fast må de regionale
tilskuddsordningene styrkes. Filmsentrenes viktigste rolle i den nasjonale filmpolitikken er å sørge for at det i
alle landsdeler utvikles stabile profesjonelle filmmiljøer som kan leverer et mangfold av filmer av h6y kvalitet,
og på den måten øke oppmerksomheten om norsk film både lokalt og internasjonalt.

vlforeslår derfor at det settes et mål om at 20% av den samlede statsstøtten tll fllmprodukslon, det vll sl
fondsmldlene som Norsk filmlnstltutt forvalter og støtten tll de reglonale fllmtlltaken, fra og med 2015
formldles glennom regionale tllskuddsordnlnger og 80% gJennom nasfonale tllskuddsordnlnger. Vi mener
det bør være mulig å nå dette målet uten å kutte i de nasjonale tilskuddsordningene. Norsk film har hatt en

svært positiv utvikling de siste 10 årene og det er vikt¡g at de nasjonale tilskuddsordningene opprettholdes på
dagens nivå. Den samlede statsstøtten til filmproduksjon inklusive statstilskuddet til filmsentrene og de
regionale filmfondene utgjør i dag 490 millioner kroner. ZOYo av den samlede statsstøtten tilsvarer 98
millioner kroner. Den samlede støtten til regionale filmtiltak er i dag på 53 millioner. Det dreier seg med
andre ord om en økn¡ng på 45 millioner. De to siste årene har vi hatt en gjennomsnittlig årlig Økning i den
samlede statsstøtten til filmproduksjon nasjonalt og regionalt på 28 millioner kroner. Går man fem årtilbake i
tid får vi en gjennomsnittlig årlig pkning på 35 millioner. Det betyr at det bør være mulig å nå 2O%-målet
innen 2015 uten å kutte i de nasjonale tilskuddsordningene hos Norsk filminst¡tutt.
Vi anbefaler videre at kriteriene for hvordan statstilskuddet fordeles mellom sentrene tas opp t¡l ny
vurdering. Tildelingen av midler til regionale filmsenter har fra og med budsjettåret 2012 foregått etter en
kriteriemodell hvor 60% av midlene fordeles etter folketall og 40% etter bransjestørrelse i regionen og
sentrenes planlagte tiltak innen kompetanseheving, barn og unge og likestilling. V¡ mener det er problematisk
at offentlig stØtte til profesjonell kunst og kultur fordeles etter en modell hvor folketall er det viktigste
kriteriet. Talent og profesjonalitet i ku nsten som i idretten har lite à gøre med innbyggertall. Videre tror vi at
det er en fare for at dagens modell i stedet for å skape Økt mangfold vil bidra til å forsterke skjevhetene i
bransjen. Det er stor variasjon i hvor mye de ulike landsdelene og filmsentrene mottar i statsstøtte, fra 3,1
millioner til 8,2 millioner kroner. Med dagens fordelingsmodellen vil de som motter mest støtte også ha de
beste forutsetningene for å få mer. Den samme mekanismen har bidratt til å opprettholde hovedstadens
særstilling. Når 80% av de nasjonale tilskuddene til fiksjonsfilm på kino havner i østlandsregionen har

bransjen i denne regionen selvfølgelig bedre forutsetninger for å utvikle seg og bli stadig bedre enn bransjen i
de sju andre regionene som deler på de resterende 20 prosentene. De som mottar mest støtte stiller også
sterkest i kampen om nye tildelinger. De regionale filmsentrene er opprettet for å bryte denne spiralen, ikke
forsterke den. Vi mener derfor statsstøtten t¡l filmsentrene bør fordeles etter en modell som i større grad
fremmer mangfold og like muligheter. Filmsentrenes rolle er etter vår mening ikke å fullfinansiere den
regionale filmproduksjonen, men å stimulere til at det utvikles flere sterke filmmiljøer som leverer film av høy
kvalitet. En av flere alternative fordelingsmodeller er derfor å fastsettes et felles grunnbelpp for alle
filmsentrene med utgangspunkt iet produksjonsvolum som girtilstrekkelig stabil¡tet og kontinuitet ialle
landsdeler.

kjølvannet av Veiviseren ble finansieringen av en del oppgaver som tidligere lå hos departementet og Norsk
Filminstitutt flyttet over til Norsk kino- og filmfond ved FILM &KlNO. Dette gjelder blant annet støtten til
regionale tiltak for barn og unge. FILM&KINO varslet i vår kraftige kutt i støtten til en rekke tiltak deriblant
filmtiltak for barn og unge i regionene. Vi er glad for at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett har satt av
2, 8 millioner kroner til filmtiltak for barn og unge i regionene, og vi håper at området sikres fast
finansiering over statsbudsjettet slik vedtaket i revidert nasjonalbudsjett åpner for. Vi vil samtid¡g støtte
Cinematekene og filmfestivalenes i deres ønske om at støtten til deres virksomheter fristilles fra avgiften i
Norsk kino- og filmfond. Ansvaret for den statlige finansieringen av cinematekene utenfor Oslo bør legges til
Norsk Filminstitutt, som tilføres øremerkede midler fra Kulturdepartementet til formålet.
I

Kulturutredningen henviser flere steder til stortingsmeldingen Veiviseren hvor departementet understreker
at <det er viktig ot de regionale og nosjonole ordningene utfytler og støtter opp under hverandre for ö bidra tit
ö nå de overordnede môlene pã filmområdet". Vi tror det fortsatt er en del å hente i en tydeligere
samordning av aktørene i virkemiddelapparatet of mer klart definerte mål for de regionale filmtiltakenes
rolle i den nasjonale filmpolitikken.
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