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Fredrikstad Kino ønsker å avgi høringsuttalelse om forslaget til til ny lov om 
beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram. 
 
Fredrikstad Kino er positive til at man vil lage et felles regelverk for film i 
alle kanaler. Blant tiltakene og endringene som foreslås, vil vi spesielt gi vår 
støtte til: 
Forslaget om å oppheve sensurplikten for festivaler og lokale produksjoner. 
Spesielt for lokale produksjoner vil dette være en stor fordel, og det vil øke 
filmmangfoldet og oppmuntre unge filmtalenter til å sette opp filmene sine på 
kino. 
Endringen i ledsagerregelen, som gir større ansvar til foreldrene. Det vil gjøre 
arbeidet lettere for kinopersonalet, og gjør at det blir like forhold på kino som 
hjemme, ved at foreldrene kan overprøve aldersgrensen uten en begrensning på tre 
år. Det kan nok være en viss fare for at noen vil strekke dette for langt, men vi 
tror de aller fleste foreldre vil håndtere dette på en god måte. 
Nye aldersgrenser. Det vil være kjærkomment med en endring, slik at det blir 
flere aldersgrenser. I dag er spranget mellom aldersgrensene for stort, det er 
stor forskjell på 7-, 11- og 15-åringer. Vi støtter forslag tre, dvs at 
aldersgrensene blir 0, 6, 9, 12, 15 og 18 år. Å starte ved 6 år, alderen for 
skolestart, er fornuftig. Å få grenser på 9 og 12 år vil gi bedre muligheter enn 
dagens 11 års-grense. Når f.eks. filmer som Tintin, Oz, Twilight og Hunger Games 
alle får 11 års grense, er det problematisk. Med det nye forslaget kunne de to 
førstnevnte fått 9 år, mens de to sistnevnte kunne fått 12 år. Forslag to, dvs 
dagens grenser samt en ny 13 års-grense, er også en bedre løsning enn i dag, men 
det vil fortsatt være et litt stort sprang mellom 7 og 11 år, mens 11, 13 og 15 
år kan bli litt for korte intervaller. 
 
Vennlig hilsen 
Jørgen Søderberg Jansen, 
Kinosjef Fredrikstad Kino 
 
 
 
 
 
 
 


