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HØYRING - UTKAST TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FILM OG VIDEOGRAM.

Haugesund kommune driver Edda kino og er medeier og vertskapskommune for Den norske
filmfestivalen AS.

Formannskapet i Haugesund har behandlet kulturdepartementets høringsnotat vedrørende
"Utkast til endringar i forskrift om film og videogram" og er bekymret for den utviklingen vi nå
opplever hva angår Film & Kinos muligheter til å følge opp de oppgavene de er pålagt i forhold til
den økonomiske utviklingen vi nå ser konturene av.

Når man skal vurdere de fremtidige oppgavene til Film & Kino, må dette også sees i lys av
redusert finansieringsevne grunnet den sterke nedgangen i avgiftsinntektene fra DVD-salget. I
høringsnotatet benyttes uttrykket "ein synkande tendens". Dette er en særdeles mild beskrivelse
av situasjonen og har allerede fått dramatiske konsekvenser —særlig for filmfestivaler i Norge
generelt - og for Den norske filmfestivalen i Haugesund spesielt.

Det må være en sammenheng mellom de oppgavene som skal utføres og de midlene man har til
rådighet. Med bakgrunn i den dramatiske reduksjonen i finansieringsgrunnlaget for Film & Kinos
oppgaver, kreves en gjennomtenkt prioritering av hvilke arbeidsoppgaver som skal ivaretas av
Film & Kino og hvilken type arbeidsdeling man bør tilstrebe mellom Film & Kino og
Kulturdepartementet.

Ideelt sett bør det være et mål at finansieringen av festivalene —eller et utvalg av disse - bør
skje over statsbudsjettet slik tilfellet er for norske musikkfestivaler (kulturrådet). Å være avhengig
av en negativ utvikling i DVD-salget er uholdbart for store virksomheter som Den norske
filmfestivalen AS som har fått i oppgave å tjene en samlet film- og kino-bransje i Norge.
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På kort sikt og konkret til endringsforslagene i høringsbrevet, foreslås følgende
prioriterte oppgaver:

Tilskudd til norske filmfestivaler
Innsats overfor barn- og unge
Import og støtte til kvalitetsfilm

Og følgende endringer:

Cinematek utenfor Oslo bør være et lokalt anliggende og løses av regionale filmmiljø og
vertskapskommunene.
Det bør likeledes vurderes å flytte bevilgningen til knutepunktfestivalen Grimstad fra
festivalutvalget til kulturdepartementets budsjett slik tilfellet er for de øvrige
knutepunktinstitusjonene i Norge.
Og det bør settes i gang en prosess hvor man vurderer en ny økonomisk arbeidsdeling
mellom kulturdepartementet (statsbudsjettet) og Film & Kino/festivalutvalget for de store
regionale festivalene i Norge og den nasjonale bransjefestivalen Den norske
filmfestivalen.
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