
Høringsuttalselse:  
Utkast til ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram 

 
Styret i Norske Kinosjefers Forbund har diskutert utkastet til ny lov, og vi har gjennomført en 
spørreundersøkelse blant våre medlemmer. 
 
Vi har konsentrert oss om de forslagene som vil få størst betydning for kinoene: Nye 
aldersgrenser, utvidelse av ledsagerregelen og forslaget om at festivaler og lokale filmer 
skal slippe sensur. 
 
Styret og medlemmene er postive til å øke antall aldersgrenser, slik man gjør både med 
forslag to og forslag tre. Mange opplever at det blir for store hopp med dagens 
aldersgrenser. Det er stor forskjell fra 7 til 11 år og fra 11 til 15 år. Spesielt opplever man at 
11 år-grensen kan romme en litt for stor variasjon av filmer, fra de litt skumle barnefilmene til 
ganske drøye eventyrfilmer. Med flere aldersgrenser vil det bli lettere å fordele filmene og gi  
publikum klarere signaler.  
 
Kinosjefforbundets medlemmer er delt mellom andre og tredje alternativ til nye 
aldersgrenser. Styret i forbundet endte i våre diskusjoner opp med at vi vil støtte alternativ 
tre. Det gir en jevnere “stige” med tre års avstand hele veien, og det virker fornuftig at første 
grense skal samsvare med skolestart. Det er ingen kinosjefer som har gitt uttrykk for at det 
vil være problematisk å få flere aldersgrenser, det vil tvert i mot gjøre det lettere for kinoene 
og for publikum. 
 
Det er noe delte meninger blant kinosjefene om forslaget til å utvide ledsagerregelen. 
Flertallet samt styret støtter allikevel forslaget om å gi foreldrene større ansvar. Kinoene 
opplever allerede at dette er noe foreldrene ønsker, siden de kjenner sine barn best og vil 
bestemme hva de skal få se. 
 
Digitaliseringen av kinoene har ført til en økning i antallet lokale filmproduksjoner som vises 
på kino, men vårt inntrykk er at kravet om sensur gjør det vanskeligere å sette opp lokale 
filmer. Dette er filmer som i de fleste tilfeller har lave budsjetter og gir beskjedne inntekter, 
slik at det er vanskelig å tjene inn utgiftene til sensur. Kinosjefforbundet støtter derfor 
forslaget om at lokale produksjoner ikke skal være nødt til å vurderes av Medietilsynet før 
visning. Forbundet støtter også at det samme skal gjelde for filmfestivaler. 
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