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Høring - utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon  

 

Viser til høring om rapporten «Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon». 

Telemark fylkeskommune gir her sine innspill i forbindelse med høringen. 

 

Telemark fylkeskommune har i perioden 2011-2014 vært inne i et prøvemedlemskap med 

Sørnorsk filmsenter, og ordningen blir permanent fra og med 2015. I forbindelse med 

prøvemedlemskapet har Telemarkforsking evaluert effektene, og skildrer samtidig filmbransjen i 

Telemark.  

 

Telemark har 88 registrerte foretak innen produksjon av film, video og tv. Innenfor dette er 21 

aktører fulltids sysselsatt med filmproduksjon. Fylkets filmmiljø kjennetegnes av å være lite, 

oversiktlig og preget av hjelpsomhet. Daglig leder i Sørnorsk filmsenter har i perioden 2011-14 

registrert økt aktivitet og stigende kvalitet på prosjekter og søknader. Bransjen uttrykker ønske 

om flere større prosjekter og spillefilm, og flere av aktørene har mål om å utvide virksomheten i 

framtida. 

 

Høringsinstansene er bedt om å gi en vurdering av kapasiteten i film- og tv-bransjen. Telemark 

har som nevnt over en liten filmbransje. Det er ikke mange aktører på feltet per i dag. Men som 

Telemarksforsking slår fast, og som også daglig leder kan bekrefte, er det et ønske blant flere av 

aktørene i bransjen om å delta i større produksjoner og spillefilmer. Dette framfor å arbeide med 

mindre prosjekter og reklamefilmer, som er hverdagen for mange i dag. Større filmproduksjoner 

som blir lagt til fylket, der aktører fra Telemarks egen filmbransje kobles på, vil være svært 

positivt for den videre utviklingen av bransjen i Telemark. En insentivordning som gjør det mer 

attraktivt for produksjonsselskap å legge produksjonen til Norge og Telemark ønskes derfor 

svært velkommen av Telemark fylkeskommune.  

 

Telemark har mange flotte locations, og det er nærliggende å se for seg at filmskapere kan være 

interessert i å legge produksjoner til fylket. Telemark fylkeskommune har attraksjonsbygging og 

turisme som sentrale mål, og dette er blant annet forankret i Regional planstrategi for 2012-16. 

Større filmproduksjoner som kan synliggjøre Telemark nasjonalt og internasjonalt, og siden 

brukes i turisme- og markedsføringssammenheng, er derfor svært ønskelig. 

 

Det mest sentrale i denne sammenhengen er imidlertid den kompetansehevingen som større 

produksjoner vil kunne bidra til hos fylkets filmaktører. Norsk filminstitutt forvalter en stor del 

av midlene til norsk filmproduksjon, og stiller krav om vesentlig produksjonserfaring hos 

aktørene som innvilges støtte. Per i dag har ikke Telemarks filmaktører denne erfaringen. I disse 

dager produseres Telemarks første spillefilm, med tilskudd blant annet fra Telemark 



fylkeskommune. En rekke av aktørene i fylket er involvert i produksjonen, nettopp med tanke på 

kompetanseheving. I tillegg har Sørnorsk filmsenter som mål å opprette et filmfond for spillefilm 

i løpet av strategiperioden 2013-2017. En insentivordning som kan bidra til å få produksjoner til 

fylket, vil støtte ytterligere opp om den satsingen på film og større produksjoner som alt foregår, 

og som vil stå sentralt i årene framover. 

 

I rapporten framheves en rekke faktorer som kan gjøre ordningen med insentiv mer eller mindre 

samfunnsnyttig. Samtidig konkluderer rapporten med at en insentivordning trolig er et effektivt 

virkemiddel dersom det er politisk ønske om å styrke film- og tv-produksjonen innenlands. 

Telemark fylkeskommune har dette som mål i Strategi for kultur og kulturarv 2015-2025, og 

imøteser med glede en insentivordning for film.  

 

Det framheves i rapporten at nytte-kostnadsvurderingene er gjort med utgangspunkt i at dagens 

støtteordninger vedvarer. Telemark fylkeskommune understreker viktigheten av å beholde 

dagens ordninger, særlig den delen av filmstøtten som forvaltes av de regionale filmsentrene. 

 

Høringsinnspillet vil bli lagt fram til politisk behandling i Hovedutvalg for kulturs neste 

møte 18. september, og eventuelle tilføyelser eller endringer vil bli ettersendt. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Thor Kamfjord   Line Ruud Ørslien         

Utviklingssjef   Rådgiver-kultur   

Telemark fylkeskommune   line-ruud.orslien@t-fk.no          

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


