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cVi viser til høringsbrev av 7. juli 2009 vedrørende ovennevnte.

Innledningsvis vil Norsk filminstitutt støtte Regjeringen i at direktivets bestemmelser som hovedregel
innarbeides i eksisterende kringkastingslov og -forskrift. Vi støtter også ellers i all hovedsak
departementets vurderinger i høringsnotatet.

Norsk filminstitutt har egenerfaring fra distribusjon av film som klikkefilm gjennom
samarbeidsprosjektet www.filmarkivet.no og har siden 2004 vært en av få aktører i dette markedet.

Merknad til pkt 4.1.1, s. 15, underpunkt 3, definisjon av audiovisuell medietjeneste

Vedr. unntak for "videosnutter over mobiltelefonnettverk eller lignende":  Dansk filminstitutt har

initiert og støttet et filmprosjekt med profesjonell produksjon av små kortfilmer for avspilling og
distribusjon via mobiltelefon. NFI legger til grunn at dette og liknende tilbud faller vil falle inn under

det direktivet betegner som "offentlig tigjengelig og karakteriseres som massemedia". Det kan ikke

utelukkes at profesjonell kortfilm på mobiltelefon kan bli et attraktivt tilbud for mange.

Merknad til pkt 7.1, s. 49  — 53 Om beskyttelse av mindreårige mot skadelig innhold
Vi er enige i departementets vurderinger av kompleksiteten i disse problemstillingene. Vårt
synspunkt er at en best kan håndtere saken ved å pålegge distributør å merke alle program med
egnet aldersnivå framfor  aldersgrenser som på kino. Dette må følges opp med god informasjon til
foreldre og stikkprøvekontroller. I overskuelig framtid vil ellers systemet med kredittkortbetaling
regulere alder på brukerne av de audiovisuelle medietjenestene.
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