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HØRING TIL ENDRINGER I FILM- OG VIDEOGRAMLOVEN MED FORSKRIFTER -
HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF / EDDA KINO

Del nye forslaget til avgift for sensur av film vil først og fremst ramme de små og mellomstore kinoene. Det
er foreslåt1 al det skal være en grunnavgift for sensur. Denne skal beregnes utifra filmens lengde, og gi
tillatelse til å sette opp visninger på 15 kinoer på prernieredato. Hvis det er ønske om flere visningssteder
enn dette, så må filmbyrået betale en oppsetningsavgift på kr 700 pr oppsetningssted utenom de lørste
15. Det blir da opp fil filmbyrået å ta stilling til lønnsomheten ved å lansere en ny film på flere enn 15
kinoer.

Digitaliseringens løtte om al de små og mellomstore kinoene nå endelig skal kunne tilby film samlidig er i
fare. Mange kommuner har gjort store investeringer i sine kinoer med bakgrunn på al det vil kunne øke
kinotilbudet i deres kommune. Oppsetningsavgiften vil kunne føre til at små kinoer igjen må vente før de
kan gi sill publikum en noe smalere film, fordi filmbyråene ikke ønsker å satse så mye på mer "risikable"
titler.

Del nye forslaget vil igjen innskrenke kinosjefenes mulighet til selv å bestemme hvilke filmer som skal
settes opp på deres kino. Publikum vel også nå at del er lysisk mulig å sette opp en film på alle kinoer i
Norge samtidig, utenom å lage dyre filmkopier, så vil de godta at kinoen deres ikke setter opp en film de
har gledet seg til lenge? Det nye forslaget kan føre til at de gode kvalitetsfilmene bare blir tilgjengelig i de
store byene, slik al det blir vanskeligere å opprettholde en bred kinopolitikk.

Med hilsen
Haugesund Kultur og festivalutvikling KF

Inger K. Mmland
Administrasjonssjef

Jorunn Kristensen
Konst. Kinosjef
Sign.

Besøksadresse Sentralbord Bankgiro E-postadresse
Knut Knutsen OASgt,4 52743370 3240.05.64522 kultur.festivalutvikling@haugesund.komm

une.no
Postadresse Telefaks Organisasjonsnr




Postbaks145 52743371 974 773 201




5501 Haugesund






