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Kulturdepartementet                                                                                                       18.11.2014 
Til rette vedkommende 

 
 
 

Oppsummert respons på utredning om økonomien og  
pengestrømmene i filmbransjen – Åpen Framtid 

 
1. Rapporten, og dagens filmpolitikk, legger til grunn at det Norske markedet er altfor 

lite, og at det derfor er nødvendig med staten som deltaker i all nasjonal 

filmfinansiering. Samtidig påpekes det at 3 av 4 Norske filmer går med tap, og at 

Norske filmer må ha ambisjoner om å gjøre det bedre internasjonalt. Hvis 

grunnprinsippet for statlig finansiering er at Norske filmer har et begrenset marked 

blir det å inkludere internasjonale ambisjoner en selvmotsigelse. Da er det 
avgjørende å legge til rette for mere privatfinansiering i filmbransjen (Ref pkt. 3).   

 

2. Vi anbefaler at alle søknader som blir avslått hos Norsk Filminstitutt blir journalført 

og lagt ut som offentlig tilgjengelig informasjon. Slik kan allmennheten danne  seg et 

nyansert bilde av hele bransjen for fremtidige politiske valg - som et eksempel: I 

perioden 2008-2013 ble det ikke innvilget forhåndstøtte til en eneste Vikingfilm av 

de totalt 1632 langfilmsøknadene som ble motatt av NFI, dette til tross for at Norske 

& Internasjonale historikere mener at Vikingtiden er selve essensen av Norsk kultur.  

 

3. Insentivordning for Norske og Internasjonale filmer samt skattefradragsordningen 
er nødvendige virkemidler for å utløse mere privatkapital i filmbransjen.  

 
 
 
Med vennlig hilsen, 

 
Morten Løke  
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Dagbladet 2014 / Intervju med undertegnede, Kulturministeren og Petter J. Borgli om 

Skattefradragsordningen. En ordning som tidligere eksisterte, og som blandt annet utløste Norges 

første privatfinansierte blockbuster «Orions Belte» på 80-tallet.  


