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Trondheim, 13. april 2012

HØRING —UTKAST TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FILM OG VIDEOGRAM

Trondheim Kino AS viser til høringsbrev datert 06.03.2012.

Vårt hovedstandpunkt i forhold til endringer i forskriften er at den må bidra til å gjøre
det mulig for fondet å løse viktige kulturpolitiske mål knyttet til kvalitet og mangfold.

I så måte ser vi med bekymring på de økonomiske forutsetningene fondet har for å
lykkes med slike mål i en situasjon med fallende inntektsgrunnlag og nye oppgaver å
løse.

Film&Kino er bransjeorgan for kinobransjen, og er slik svært viktig for å oppnå
langsiktig kulturpolitisk og bransjemessig utvikling innenfor kinomediet. Det er en
viktig funksjon for Film&Kino å bidra til stort mangfold og kvalitet i filmtilbudet i hele
landet.
Film&Kino må være et nettverk for utvikling av både kompetanse og virkemidler for
at den norske kinobransjen fortsatt skal gi befolkningen nyskapende og gode filmer
og kinoer.

Trondheim kino legger stor vekt på at departementet må legge opp til at de oppgaver
som skal løses kan forvaltes på en best mulig måte innenfor den ressurssituasjonen
som er og forventes i fremtiden.

Endringsforslag: Bruken av midlene i § 3-2

I forhold til departementets endringsforslag er Trondheim Kino enig i:

At departementets presisering av ansvar for import og distribusjon av
kvalitetsfilm er en riktig og viktig presisering, og vil ha betydning for hvordan
kinoene kan løse sine filmkulturelle oppgaver.

At filmtiltak rettet mot barn og unge blir prioritert.

At tiltak og støtte til filmfestivaler er en viktig oppgave når det gjelder bruk av
avgiftsmidler. Trondheim Kino mener dette kan være sentralt for å oppnå for



mangfold,filminteresse,og stimuli/nettverksbyggingfor lokalså vel som
nasjonalfilmskapning.

I forholdtildepartementetsendringsforslager TrondheimKinouenigi:

• At det børvære et prioritertområdefordisseavgiftsmidleneå støttetiltaktil
filmklubberog Cinematek.TrondheimKinoer enige i at disseer viktige
alternativertil kinodrift,men som Film&Kinoselvharvurdert,oppfattervi også
dettesomet bruddpå filmmeldingensansvarsdelingog de føringerStortinget
tidligerehar lagtfor Cinematekenesorganisering.Cinemateketsoppgaveer
slikvi ser det mer av en museal-og studiemessiginteresse,ogvi synesogså
det er urimeligat CinematekeneutenforOsloskalvære avhengigeav lokal
medfinansieringfor å kunneeksistere.

Endringsforslag: Prioritering av midlene og styringen av Norsk kino- og
filmfond

Departementetforeslåret nyttleddi § 3-2: "Departementetkan kvartår peike ut
særlegprioritertesaksområderellerslå fastat særskilteomsynskal vektleggastved
folvaltningaav avgiftsmidlene."

TrondheimKinomenerat i en situasjonder ressursenealleredeer knappe,og
forventeså ytterligerebli redusert,vilen situasjonmedårligeomprioriteringerskape
det sværtvanskeligå ha kontinuitetog forutsigbarhetforde oppgaversomskal
løses. Flereviktigeoppgaverståralleredei fare somfølge av sviktende
inntektsgrunnlag.

TrondheimKinomenerat Film&Kinomå konsentreresinvirksomhetpå disse
områdene:

Kvalitetsfilm.
Filmfor barnog unge.
Øke kompetanseni kinobransjeni forholdtil filmkunnskapog kinoteknikk.
Bransjeomfattendenasjonalekampanjerforå stimuleretil økt brukav kinoene.
Filmfestivaler
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