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Høring — Utkasttil endringeri forskriftomfilmog videogram

Porsanger kommune, PK, ønsker å komme med følgende høringsuttalelse i forbindelse med
høring – utkast til endringer i forskrift om film og videogram, og beklager det sent innkomne
svaret.

Uttalelsen er utarbeidet i samråd med kinosjefen ved Lakselv Kino.

Høringsuttalelsefra LakselvKino– PorsangerKommune
Utkasttil endringeri forskriftomfilmog videogram

Lakselv kino er en liten kino som ble fulldigitalisert januar 2011. De har 1 sal. De har i tillegg til
projektor investert i lyd og lerret i forbindelse med prosjektet.

Lakselv Kino synes det er positivt med forslag til endring, da kinosystemet i Norge har vært
gjennom store endringer det siste året.

For kinoer av den størrelse som finnes i PK er Film & Kino viktig. Norges kinostruktur er unik
med at også små kommuner har kunne vært med på digitaliseringen gjennom gode
støtteordninger. Film & Kinos innsats for å gjøre hele kino Norge digital har vært upåklagelig.

Når Film & Kinos oppgaver nå skal vurderes, ser Lakselv Kino at avgiftsinntektene har gått
kraftig ned. Dette gjør at PK ønsker å komme med en høringsuttalelse, da endringer vil påvirke
hverdagen ved Lakselv Kino ut fra hva disse endringene blir.

Det har stor betydning for små kinoer at Film & Kino kan fortsette og ivareta norske kommuners
interesser innen film og kinodrift for alle kinoene i Norge. Selv etter digitaliseringen erfares det
at jobben med å få ut filmen til publikum er viktig og krever at det jobbes kontinuerlig med
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hvordan få folk til å gå på kino. Dette området gjør Film & Kino et faglig viktig arbeid med
nasjonale kampanjer, kinotiltak, spørreundersøkelser osv.
Porsanger kommune og Lakselv Kino mener at det er viktig at midlene brukes i bransjen til bla
bransjetreff for oppdatering på film, kinoteknikk, nasjonale kampanjer, samt film og kinotiltak
som kommer kinobransjen og publikum i hele landet til gode.

Kommentarer til endringsforslag: Bruk av midlene i § 3-2

Cinematekvirksomhet:
I dag er hele landet digitale og det er mange små kinoer som kan oppleve at dette går på
bekostning av deres fremvisninger. Lakselv Kino opplever ofte at de ikke får tilgang til
kvalitetsfilmer, og PK mener at det er viktigere at eksiterende kinoer får vise filmene enn at det
bygges opp Cinemateker. Utover dette ser vi det som naturlig at det er andre instanser som
ivaretar dette ansvarsområdet.

Teksting og dubbing av film til samisk ser vi på som en viktig satsing.

Bygdekino:
Bygdekinoen vil kunne komme i konflikt med eksisterende kinoer. Ut fra de økonomiske
utfordringene som Film & Kino har i dag mener PK at dette ikke bør være en prioritert oppgave
for Film & Kino.

Filmklubber:
Denne oppgaven bør ikke være en prioritet for Film & Kino.

Med hilsen
PORSANGER KOM UNE

Knut Roger Ha ssen
ordfører


