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HØRINGSUTTALELSE  - RAPPORT UTREDNING AV INSENTIVORDNINGER 

FOR FILM- OG TV-PRODUKSJON- 2014 

 

 

Vi viser til Kulturdepartementets brev av 07.05.2014 der det inviteres til høringsuttalelse for 

rapport Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon. 

 

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge gir med dette en felles høringsuttalelse til ovennevnte 

rapport. Landsdelsrådet består av øverste politisk ansvarlige for kultur i Nordland, Troms og 

Finnmark fylkeskommuner, og rådet har sitt mandat forankret i Den nordnorsk kulturavtalen 

2014 – 2017.  

 

 

Uttalelse fra landsdelsråd for kultur i Nord-Norge: 

 

Nordland, Finnmark og Troms fylkeskommuner har gjennom etableringen av henholdsvis 

Filmfond Nord AS og FilmCamp AS markert viktigheten av, og lagt til rette for, en regional 

filmsatsing. Med disse to ordningene er det skapt et grunnlag for å ta i mot filminnspillinger i 

Nord-Norge. 

 

Landsdelsrådet for kultur mener det er viktig å få bygget opp mer kompetanse i filmmiljøene i 

landsdelen. Innføring av en norsk insentivordning vil bidra til å gjøre Norge mer 

konkurransedyktig som filmnasjon. Nord-Norge vil med sin spektakulære natur ha mange 

attraktive innspillingssteder, og insentivordninger vil kunne bidra til at flere produksjoner 

legges til landsdelen. 

 

Det må arbeides for at produsenter fra andre land kan komme hit med sine prosjekter og ta i 

bruk landets lokasjoner og filmarbeidere. Det er viktig at en insentivordning fortsatt ivaretar 

norsk filmbransje, og at dagens støtteordninger som har fokus på den gode norske 

filmkunsten, opprettholdes. 
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Dersom det innføres insentivordninger vil landsdelsrådet for kultur slutte seg til rapportens 

anbefaling om å velge den islandske modellen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Landsdelsrådet for kultur  

ved Ellen Østgård 

fylkeskultursjef 

Troms fylkeskommune 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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