
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Oslo 21. januar 2021 
 
 
Høringssvar  - Norske Filmdistributørers Forening 
 
Vi takker for høringsforslag til Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer i 
2021 som følge av covid-19. 
 
Vi vil aller først få nevne at vi er svært glade for at støtteordningene videreføres i 2021.  
 
Videre vil vi påpeke at det var positivt og gledelig at Kulturdepartementet sørget for at det 
ikke ble avkortning i støtteordningene for perioden oktober-desember 2020.  
Vi håper at det samme vil gjelde denne runden, da en avkortning på bare noen prosent kan ha 
alvorlige konsekvenser for selskapene som søker 
 
Kommentarer til vedlagte forskrift: 
§ 11. Stansing og tilbakebetaling 
 
Siden man på filmvisninger gjennomfører en enorm mengde arrangementer, ble det i forrige 
runde enighet om at det er filmens premiere som defineres som arrangementsdato. Alle 
kostnader og inntekter legges til denne datoen, og fordeles ikke på hver enkelt 
kinoforestilling. Vi forventer derfor at punktet lønn og honorar for arrangør håndteres på 
samme måte av KUD/NFI som ved oktober-desember 2020 runden, hvor 
produksjonsselskapet hadde mulighet til å dekke noe av sine kostnader basert på godkjente 
utregninger. 
  
Vi har også en ytterligere kommentar, som ikke knytter seg til de spesifikke endringene: 
 
I de tilfeller hvor en film spiller inn mer enn hva man har budsjettert til Kulturrådet/NFI, 
mener distributørforeningen at man bør følge normale tilbakebetalingsprinsipper i 
filmbransjen. Det vil i de fleste tilfeller bety at man tilbakebetaler 80% av inntekt over gitt 
budsjett, og at distributøren beholder et 20% distribusjonsfee. Presiserer igjen at dette kun vil 
gjelde for den inntjening som er over godkjent Kulturråd/NFI budsjett. 
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Med vennlig hilsen 
på vegne av NFF 
 
Agnethe Sophie Buus Jensen   

Daglig leder 
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