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HØRING - KRITERIER FOR REGIONALE FILMSENTRE
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25.03.2011

Film & Kino uttaler seg med dette om forslag til kriterier for fordeling av midler til
regionale filmsentre.

Film & Kino synes det høres fornuftig ut med en fordeling av midler beregnet henholdsvis
60 % etter vektet folketall, såkalt grunnstøtte, og 40 % etter kvalitetsvurdering. Vi tror en
slik fordeling vil gi en gunstig langsiktighet og stabilitet i for de regionale filmsentrene. At
folketallet vektes forskjellig etter vanlig distriktspolitisk fordeling ser vi også som naturlig.

Film & Kino vil imidlertid påpeke at når det gjelder de regionale filmsentrenes arbeid for
barn og unge er det slik at veldig mange barn bor i det sentrale østlandsområdet, og også i
Oslo. En fordeling som foreslått kan derfor medføre en skjevfordeling for disse barna. Det
vil  være  viktig at et eventuelt nytt senter i Vestfold, Buskerud, Østfold og Akershus vil få
bevilgninger som tar hensyn til at senteret også vil få ansvaret for en filmsatsing for svært
mange barn og unge i denne regionen. Film & Kino vil også utrykke bekymring over at de
mange barna som bor i Oslo nå faktisk vil være de eneste som står uten en talentsatsing eller
et overordnet tilbud fra et regionalt senter. Det at tildelinger til profesjonell filmskaping
utøves fra Norsk filminstitutts kontorer i Oslo, og at hovedparten av landets filmproduksjon
foregår i Oslo gir ikke fordeler for barna som bor der. Barna i Oslo trenger de tilbud
regionale sentre i andre deler av landet gir. Film & Kino mener departementet bør vurdere
dette.
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