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SVAR - HØRINGSBREV - UTREDNING AV INSENTIVORDNINGER FOR FILM- OG TV-
PRODUKSJON 
 

På bakgrunn av fristen som er satt og den politiske møtekalenderen i Rogaland 
fylkeskommune har det ikke vært anledning til å behandle høringen i et politisk organ. 
Svaret nedenfor er behandlet administrativt og vil bli oversendt til Regional- og 
kulturutvalget til orientering. 
 
Rogaland fylkeskommune har gjennom etableringen av Filmkraft Rogaland senter og 
Filmkraft Fond lagt til rette for videreutvikling av film- og TV-bransjen i fylket. Rogaland har 
spesielt utmerket seg med et sterkt filmmiljø på fiksjon langfilm, men har i tillegg også 
dyktige medarbeidere innenfor kortfilm og dokumentar. 
 
Fylkesrådmannen mener at en insentiv-ordning for film- og tv-produksjon vil kunne bidra til 
flere oppdrag og økt kompetanse for filmarbeidere i regionene. Flere oppdrag vil igjen bety 
en økt og mer forutsigbar sysselsetting for filmarbeiderne. Hovedutfordringen for de fleste 
filmarbeidere i regionen er at produksjonstettheten i dag er for lav. Fylkesrådmannen kan 
vanskelig se at det vil oppstå en situasjon der økt etterspørsel etter tjenester og locations 
skulle fortrenge annen type produksjon i Norge slik det fremkommer i utredningen. 
 
En framtidig insentiv-ordning vil være et viktig instrument for at regionene kan videreutvikle 
film- og TV-produksjon som næring, men også som innsatsfaktor for andre 
servicenæringer.  
 
I Rogaland finnes det allerede etablerte miljøer som vil være i stand til å tilby sin 
kompetanse som er relevant for slike film- og TV-produksjoner.  
 
Både Filmkraft Rogaland senter og Filmkraft Fond er etablerte instrumenter som gjennom 
sin kunnskap til den lokale bransjen og andre forhold som fylket har å by på, samt 
økonomiske virkemidler vil kunne bidra til en profesjonell håndtering av utenlandske 
prosjekter. Filmkraft har allerede avsatt ressurser og utviklet kompetanse på locationarbeid 
både til nasjonale og internasjonale produksjoner. 
 
 
 



 

Det finnes også kompetanse på Universitetet i Stavanger gjennom deres 
utdannelsestilbud for TV-produksjon. 
 
I tillegg har Rogaland varierte og interessante områder som bør være attraktive spesielt for 
utenlandske prosjekter og produsenter. 
 
Fylkesrådmannen ser det også som ønskelig at en insentiv-ordning også vil omfatte 
etterarbeid. Dette bør kunne bidra til en forlengelse av produksjonens opphold i Norge, og 
gi økt etterspørsel av kompetanse på felter som lyd, klipp, musikk med mere.  
 
For å kunne bygge ytterligere kompetanse og opprettholde aktivitet i bransjen er det 
avgjørende å beholde både norske produsenter i Norge og å tiltrekke seg utenlandske 
produksjoner. Fylkesrådmannen støtter opp om FILMREG sin anbefaling om å vurdere en 
insentiv-ordning for nasjonale produksjoner i sammenheng med filmmeldingen.   
 
Det er viktig at en insentivordning fortsatt ivaretar norsk filmbransje, og at dagens 
støtteordninger som har fokus på den gode norske filmkunsten, opprettholdes. 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

 
Jon Inge Zazzera 

fagkoordinator 
 

 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 


	Kulturdepartementet
	Pb 8030 Dep
	Jon Inge Zazzera
	fagkoordinator

