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Høringssvar  - Norske Filmdistributørers Forening

Vi takker for høringsforslag til utkast til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for
avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. juli til 31. oktober 2021
som følge av covid-19-utbruddet

Kommentarer til vedlagte forskrift:
§ 14. Tapte inntekter og merutgifter
(1) Da kinobransjen ble stengt ned i begynnelsen av covid-19 utbruddet i Norge, hadde
vi detaljerte lanseringsplaner og en lanseringskalender tilgjengelig for dokumentasjon
for planlagte arrangementer som måtte avlyses. Nå som pandemien har vært såpass
langvarig ser vi at det er utvist en større forsiktighet med tanke på å inngå avtaler om
premieredatoer. Det betyr at bransjen ikke lenger har en realistisk kalender med tanke
på antallet lanseringer. Vi ber derfor om at differansen i regnskapene fra 2017-2019 vil
være tilstrekkelig dokumentasjon til å beregne inntektstapet i periodene framover.

§ 15. Øvre grenser for kompensasjon
(2) Kravet om maks 18 millioner støtte til et konsern anser vi stadig som problematisk.
Som nevnt i høringssvaret fra april 2021 påpeker vi at det gir liten mening at hvis denne
markedsandelen hadde blitt delt av to selskaper så skulle støtten utbetales, mens hvis
det er ett selskap som står for den samme andelen, skal støtten avkortes.

(3) Kravet om et ikke positivt ordinært resultat før skattekostnad i kompensasjonsperioden
kan være en utfordring for noen av kinodistributørene. Filmåret byr på store ulikheter måned
for måned og periode for periode, og for noe filmdistributører vil de kunne basere et helt års
drift og sammensetting av filmer som lanseres på grunnlag av enkelte lanseringer som gir et
positivt bidrag. Det bør åpnes en mulig for å forklare og dokumentere resultatet i en større
sammenheng for de det gjelder.
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Vi har også en ytterligere kommentar, som ikke knytter seg til de spesifikke endringene:

Vi vil til slutt påpeke at vi fortsatt er uenig i at distributørene ikke sees på som arrangør.
Norske filmdistributører innehar rollen som nasjonal arrangør for alle filmene som vises på
kinoer i Norge.
Dette innebærer også at distributørene må få mulighet til å søke om kompensasjon for
perioden mars-april 2020.

Med vennlig hilsen
på vegne av NFF

Agnethe Sophie Buus Jensen
Daglig leder
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