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Høring – Utkast til endringer i Film og videogramloven med forskrifter – 

Filmkontrollgebyret 

 

Viser til e-post mottatt i dag, 26. oktober fra Kulturdepartementet, 

Medieavdelingen ved underdirektør Lars Brustad. 

 

For det første stusser vi over at høringsbrevet ikke er sendt til kommunene, og 

det er merkelig at verken Film & Kino, kinoene, eller kommunene rundt 

omkring i landet skulle gis mulighet til å uttale seg i en så viktig sak! Takket 

være Film & Kinos overvåkenhet, fikk vi likevel utkastet til høring, og 

høringsmøtet som skulle være allerede mandag 29. oktober ble utsatt til fredag 

2. november. 

 

Den foreslåtte endringen i filmkontrollgebyret kan få store konsekvenser for 

mellomstore og mindre kinoer. Forslaget innebærer en sensuravgift på kr 700,- 

pr oppsetning over 15 oppsetninger. 

 

Jeg representerer en liten kino. Vi har investert store summer i digital kinodrift, 

og legger ned stor innsats for å tilby våre innbyggere ferske og gode filmer i alle 

genre og for alle aldersgrupper. Vi har sett hvordan VPF-ordningen har rammet 

oss små kinoer på en meget uheldig måte, og frykter nå at forslaget om 

sensuravgift pr oppsetning over 15 oppsetninger også vil ramme oss hardt.  
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For noen år tilbake talte sentrale politikere småkinoenes sak. Norges 

kinostruktur med kinoer rundt omkring i hele landet skulle bevares. Takket 

være Film & kinos iherdige innsats med spleisepakker i digitaliseringsprosessen, 

er små kinoer fortsatt med og er blitt digitaliserte. Det har også vært et stort 

løft for mange kinoer/kommuner å være med inn i denne digitale verdenen. 

 

Det er derfor med undring jeg nå registrerer at kulturdepartementet i sitt 

utkast til endringer i Film og videogramloven foreslår sensuravgift som vil gjøre 

det enda vanskeligere for små kinoer. En slik ordning vil kunne føre til redusert 

repertoartilbud på våre kinoer. Dette  er helt uakseptabelt da våre 

investeringer og vår innsats for å beholde et variert og godt kinotilbud 

vanskeliggjøres ytterligere. 

 

Med hilsen 

 

Else Nyheim 
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