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Høringssvar - utkast til endring i forskrift om film og videogram
Midtnorsk Filmsenter viser til høringsbrev av 5. mars 2012 med utkast til endringer i forskrift av 20.desember 1999 nr. 1515 om film og videogram, og vilmed dette avgivårt hørinissvar.

Midtnorsk Filmsenter støtter deparlementets forslag om â samle sÿringen av fondet i forskriften. Vier imidlertid bekymret for at viktige fitmkutturette tittak i regionene, herunder tittak for barn og unge,cinematek og festivaler, svekkes som et resultat av at innlektene i fondet går ned. MidtnorskFilmsenter mener derfor det er viktig at disse tittakene srkres annen finaniiering hvis støtten fraFilm&Kino reduseres på en stik måte at det går utover driftingen av tittakene.

Departementet foreslår endringer i kapittel 3 Avgift til Norsk kino- og fitmfond SS 3-2 og 3-3. Dethenviser i høringsbrevet til at inntektene i fondef I ar vær|synkende de siste årene og at dette talerfor en drøfting av de oppgavene fondet skal finansiere. En svikt i inntektene tra augii på videogramkan i årene fremover komme til å gå ut over finansieringen av viktige nasjonale film-tiltak som har sinfinansiering knyttet opp mot fondet.

De regionale filmsentrene har siden 2OOg Ûf. Handtingsptan for unge 2OOg_2011 og i revidert utgave gjetdende for 2012-2013) fãtt titdelt e tit barn ogunge. Disse oppgavene har det vært mulig å løse på en tilfreds konomiskprosjektstøtte fra Film&kino sine avgiftsmidler. Denne støtten er helt avgjørende for at filmsenteretkan tilby et så bredt spekter av titbud til målgruppen. ten ikkereduseres. Vi trenger forutsigbarhet fra år til og år, og dermedantall søkere - har økt siden 2OO9 er det behov for a[
Vi ønsker en spesifisering av hva som legges i "filmtiltak for barn og unge,' - gjerne gjennom enhenvisning til den til en hver tid gjeldend e Handtingsplan for fitmsatlingen på-Éarn olj ung.. For denre er satsingen på barn og unge, både på breddenivå og kn¡tðt til ungeta gsiktige bransjebyggingen. Óet er dessuten verdifullt iseg setv at dennem itativt godt og bredt filmkulturelt tilbud, noe som i svært varierende grad

rer. Det er videre viktig å opprettholde støtten til filmtiltak i Den kulturellepå landet under et og totaliteten i DKS, er film det uttrykket barn og unge får
. Film er et "ungt" uttrykk i DKS- sammenheng, og det er derfor fortsatt stort
sjektutvikling.

De sviktende inntektene i fondet kan i årene som kommer også gå ut over finansieringen av andreviktige - -.".i
Her vil
gjenno
filmpol
cinemateke
har samme 3,lJ:iiH:i",iì!¡"nn",,n ror pubrikum, os en proresjoner drift avcinemateke inntekter. Det er derfoiuheldig at drift av cinematekene utenforOslo avhenger av inntektene til NKFF, og av Film & Kinos skifteÀde prioriteringer. Flyttingen avFilmarkivet til Nasjonalbiblioteket ¡ 2oo9 medførte at Cinemateket i Oslo mistet sin iærstiiling iforhold til de andre regionale cinematekene i Bergen, Kristiansand, Trondheim og Tromsø. Det erderfor rimelig at staten ved Kulturdepartementet behandler alle landets cinematek likt, og at tilskuddtil cinematekene i fremtiden kan forvaltes av Nfi eller bevilges direkte over statsbudsjettet.

Filmfestivaler over hele landet har allerede opplevd en betydelig nedgang i støtten fra Film og Kino.Filmfestivalene er unike i å tilby et bredt repertoar av film tit puõtitum over hele landet, og det erviktig å sikre fortsatt vekst og gode rammebetingelser for å äpprettholde dette tilbudet.



Midtnorsk Filmsenter støtter departementets forslag om å samle styringen av fondet iforskriften. Vier imidlertid bekymret for at viktige filmkulturelle tifták i regionene, herunder tiltak for barn og unge,cinematek og festivaler, svekkes som et resultat rv at inntektene ifondet går ned. MidtnorskFilmsenter mener derfo^r det er viktig at disse tiltakene sikres annen finansi-ering hvis støtten fraFilm&Kino reduseres på en slik måte at det går utover driftingen av tiltakene.
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