
 

 

Utkast til lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige 
bildeprogram – høring 

 

Vi viser til brev av 31. januar 2013 fra Kulturdepartementet med utkast til lov om beskyttelse 

av mindreårige mot skadelige bildeprogram. Departementet ber blant annet i punkt 8.6.2 om 

tilbakemelding på alternative løsninger med hensyn til aldersgrenseinndeling, jf. utkast til lov § 

6. 

Norsk filminstitutt (NFI) anbefaler alternativ A, det vil si at dagens ordning med aldersgrenser 

beholdes.  

NFIs regelverk skiller mellom barnefilmer og andre filmer. NFI forstår i dag barnefilm som en 

film som har barn som målgruppe, og som enten er tillatt for alle eller har en aldersgrense opp 

til 7 år. Filmer med aldersgrense 11 år defineres med andre ord ikke som barnefilm. Etter vår 

vurdering er forskjellen på modenhetsnivået hos mindreårige mellom 7 år og 11 år relativt klar. 

Dersom departementet velger å innføre flere grenser for aldersinndeling jf. alternativ 3, må 

definisjonen av barnefilm hos NFI antakelig omfatte filmer som enten er tillatt for alle eller har 

aldersgrense opp til 9 år. Etter vår vurdering er forskjellen på modenhetsnivået mellom 9 år og 

12 år mindre klar enn mellom 7 år og 11 år.  Skillet mellom 9 år og 12 år vil etter vår vurdering 

kunne medføre en uforutsigbarhet i forhold til aldersfastsettelse av en film, og antakelig ikke bli 

avklart før forhåndskontrollen av aldersgrensen er gjennomført. Det vil for en produsent av 

kinofilm kunne ha stor økonomisk betydning hvorvidt skillet settes mellom 9 år eller 12 år med 

hensyn til størrelsen på et etterhåndstilskudd fra NFI.  

NFI mener videre at dersom aldersgrensene blir svært finmasket vil det være vanskelig å 

oppnå respekt for de fastsatte grensene. Dette taler også for å beholde dagens ordning.  
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