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Høring – utkast til endringer i forskrift om film og videogram 

 

Det vises til høringsnotat om endringer i forskrift om film og videogram, sendt ut av 

Kulturdepartementet 5. mars då. I utgangspunktet listes ikke kinoene opp som 

høringsinstans, men i høringsbrevet inviteres også andre organ til å sende inn 

høringsinnspill. Som en av de kommunale kinoaktørene oppfatter vi det som relevant at vi 

sender høringsinnspill i denne saken. 

 

Aurora kino IKS er en nordnorsk kommunal kinokjede som drifter kinoene i Tromsø, Alta, 

Narvik og Kirkenes. Selskapet er organisert som et interkommunalt selskap, hvor Tromsø 

kommune, Alta kommune og Sør-Varanger kommune er eierne.  

 

Organisasjonen Film & Kino spiller en meget viktig rolle overfor kinoene, spesielt i et så 

desentralisert kinomarked som det norske, med mange enkeltstående kinoaktører. 

Organisasjonen fungerer som et talerør for kinobransjen, yter viktig støtte til å få satt opp 

kvalitetsfilm på kinoene, og spiller en viktig rolle i forhold til å styrke kinoene gjennom 

kompetansehevende tiltak, og yte støtte til ulike sentrale og lokale film- og kinotiltak. 

Mange av bransjens viktigste arbeidsverktøy arrangeres og finansieres av Film & Kino. I 

likhet med de øvrige kinoene, benytter også Aurora kino IKS seg av disse tjenestene. Aurora 

kinos har fått støtte til ulike premierearrangementer, skolekinotiltak mv, og våre ansatte 

deltar jevnlig på filmtreff og kompetansehevende tiltak.  

 

Avgiftsinntektene til Film & Kino (Norsk Kino- og Filmfond) har de siste årene blitt 

dramatisk redusert, og sett fra kinoenes side opplever vi dette gjennom at de midlene som 

kanaliseres til kinotiltak er vesentlig redusert.  Dette merker vi direkte på at vi nå opplever 

å ikke få støtte/ få mindre støtte til  søknader til positive kinotiltak for å øke besøket og 

markere kinotilbudet i lokalmiljøet.  

 

I samme periode har mange bykinoer opplevd en betydelig besøksnedgang. Også 2012 har 

fortsatt med en besøksnedgang i første kvartal. Dette er signaler som må tas alvorlig. 

 

Aurora kino mener derfor at det er viktig at avgiftsmidlene i Norsk kino- og filmfond fortsatt 

benyttes til tiltak for å øke kinobesøket, og dermed styrke de norske kommunale og private 



 

kinoene. Dette arbeidet bør styrkes i forhold til dagens nivå, i stedet for en stadig 

nedstyring som vi opplever nå. Viktige stikkord er her: 

 

- Støtte til import av kvalitetsfilm mv., og distribusjon til en bredde av kinoer 

- Sentrale kampanjer for å synliggjøre kinotilbudet. 

- Kompetansehevende tiltak 

- Støttemidler til lokale og regionale tiltak 

 

Økte kinoinntekter betyr også økte avgiftsinntekter til Norsk kino- og filmfond. 

 

Avgiftsinntektene fra DVD-salg har falt kraftig, og vil med all sannsynlighet fortsette å falle 

ytterligere fremover. Dersom det ikke tilføres Film & Kino nye inntekter, vil en stadig større 

andel av avgiftsinntektene måtte benyttes til å finansiere en del av de oppgavene som 

foreslås i høringsnotatet, dvs. drift av Bygdekinoen, drift av cinemateker utenfor Oslo, 

støtte til filmklubbevegelsen, og tilskudd til filmfestivaler. Bekymringen vår er at det om få 

år ikke vil være igjen midler som kan kanaliseres til kinotiltak.  

 

Flere av disse oppgave oppfatter vi også at sett ut fra ressursbruken gir en forholdsmessig 

liten effekt i forhold til å øke interessen for film og kino, Spesielt er vi skeptiske til 

ressursbruken knyttet til drift av bygdekinoen. Slik vi leser Film & Kinos regnskaper 

oppfatter vi at bygdekinotilbudet subsidieres med en meget stor andel av Film & Kinos 

midler hvert år.  Hver solgte billett er subsidiert med et høyere beløp enn selve 

billettprisen. Mange steder i landet konkurrerer bygdekinoen og faste kommunale kinoer 

om det samme publikummet, da en lang rekke av bygdekinoens spillesteder befinner seg 

kort kjøreavstand fra nærmeste ordinære kommunale kino.  

 

Drift av Cinemateker og filmklubbevegelse oppfatter vi heller ikke som naturlige oppgaver 

for Film & Kino.  
 
 
Med vennlig hilsen, 

AURORA KINO IKS 

 

 

 

Geir Martin Jensen 

Adm.direktør 

       

 


