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HØRING - UTKAST TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FILM OG VIDEOGRAM

Troms fylkeskommune viser til utkast til endringer i forskrift om film og videogram og har
innspill til forskriften.

Fylkesrådet i Troms har ambisjoner, visjoner og konkrete satsinger knyttet til en helhetlig og
langsiktig satsing på film. Det gjør vi ved å satse nedenfra, i bredden og parallelt med
bransjeutviklingen. Regionalt utviklingsarbeid er knyttet til å se sammenhenger og fremme
samarbeid mellom ulike aktører om utvikling av strategier og innsats nasjonalt og regionalt.

Fylkesrådet ser positivt på at departementet følger tett opp prioriteringer og bruken av
midlene fra Norsk kino- og filmfond, som forvaltes av Film&Kino AS, og ser det som en del
av det samla statlige virkemiddelapparatet. I Troms fylkeskommunes innspill til Veiviseren
(St.meld. nr. 22 (2006-2007) forutsetter vi at den statlige filmpolitikken tilrettelegger
virkemiddelsystem som både fremmer en regional filmsatsing, samt sikrer midler til filmtiltak
rettet mot barn og unge, ivareta den samiske kulturturen, støtte til filmfestivaler, cinematek og
støtten til bygdekinoen og filmklubber.

Fylkesrådet er opptatt av at staten sikrer en forutsigbarhet i tilgang på midler til overnevnte
områder. I Troms helhetlige filmsatsing er det lagt vekt på filmtiltak til barn og unge gjennom
film i Den kulturelle skolesekken, filmfestivaler og Filmveksthuset Tvibit. Regionen har
aktive og robuste aktører; Filmveksthuset, Cinemateket i Tromsø, Nordisk Ungdoms
Filmfestival (NUFF) og Tromsø Internasjonale Filmfestival(TIFF) - som sikrer tilgang på
film, fremmer aktivitet med film og ikke minst formidling av film.

Tromsø Internasjonale Filmfestival er en viktig samarbeidspart for Troms fylkeskommune, og
de dekker alle områdene som arena og møteplass, nettverk, kompetanseutvikling,
bransjeutvikling og viktigst av alt god kvalitetsfilm. TIFF dekker dermed kravene i
stortingsmeldinga om knutepunkt. I tillegg viser de et særskilt ansvar for film som blir
produsert i de Nordområdene med sitt Film fra Nord program og ikke minst satsingen på
russisk film. For Troms fylkeskommune er det selvsagt at Tromsø Internasjonale Filmfestival
nå får en knutepunktstatus.
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Den synkende tendensen på midlene i Norsk kino- og filmfond
finansieringsevne og det bekymrer Troms fylkeskommune. Vi forventer
forutsigbarhet i tilgang på midler til overnevnte områder og aktører. Da
filmpolitiske målene som var lagt i Veiviseren (St.meld. nr. 22 (2006-2007).

Med vennlig hilsen

Mariam Rapp
Fylkesråd for kultur og helse
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