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0. SAMMENDRAG

Utreder har på bakgrunn av tilgjengelig skriftlig materiale og samtaler med en

rekke representanter for norsk filmbransje vurdert ulike sider ved Norsk

filmutviklings virksomhet siden oppstarten i 2002. Institusjonens virkemidler

er vurdert i forhold til de overordnede filmpolitiske målene, det er evaluert

hvordan Norsk filmutviklings oppgaver er organisert og det er drøftet ulike

alternative løsninger til organisering av Norsk filmutvikling virkemidler.

Filmbransjen selv opplever at eksistensen av et kvalitativt godt kompetanse- og

utviklingssenter for filmbransjen er nødvendig og viktig. Det er kartlagt at

brukerne av Norsk filmutviklings ulike kompetansetiltak og etter- og

videreutdanningstilbud generelt er svært godt fornøyd med tilbudenes

utforming og Norsk filmutviklings gjennomføring av tiltakene. Det oppleves at

kursenes innhold er svært relevant i forhold til bransjens og individenes behov

og forventninger.

Det er også kartlagt at det finnes en rekke kritikere i bransjen til måten Norsk

filmutvikling forvalter sine virkemidler og innretningen på ulike tilbud.

Spesielt etterlyses større målrettethet og bedre tilpasning til bransjens ulike

behov for etter- og videreutdanningstiltak.

Utredningen konkluderer med at det er behov for større målretting av Norsk

filmutviklings forskjellige kompetansegivende tilbud, og det indikeres måter å

gjøre dette på som institusjonen selv må følge opp. Endringsforslagene retter

seg både mot kursvirksomhet og manusstøtteordning.

Det tas til orde for en ordning der deltakere på Norsk filmutviklings kurs og

utviklingstiltak betaler en viss egenandel for deltakelse.

Utredningen tar til orde for at Norsk filmutvikling rendyrker sin rolle som

initiativtaker, planlegger og tilrettelegger av et helhetlig utviklingstilbud for

norsk filmarbeidere, og får et overordnet ”repertoaransvar” for tilbudenes

faglige innhold.
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Det oppfordres til utvidet samarbeid med norske og utenlandske opplærings-

og utviklingsmiljøer for praktisk gjennomføring av kompetansetiltakene. Det

foreslås at Norsk filmutviklings egne lærekrefter over tid avvikles.

Utredningen anbefaler at Norsk filmutvikling opprettholder sitt navn og

identitet som selvstendig og uavhengig organisasjon, men at institusjonen

forvaltningsmessig legges til Norsk filmfond som en autonom organisasjons-

senhet. Det er forutsatt at Norsk filmutvikling fortsatt skal ha øremerkede

budsjettmidler og et selvstendig repertoaransvar for kompetanse- og

utviklingstilbudene, uavhengig av Norsk filmfonds øvrige virkemidler.
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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn for utredningen

I statsbudsjettet for 2003 fremmet Kultur- og kirkedepartementet forslag om å

avvikle Norsk Filmutvikling (St.prp.nr.1, 2002-2003):

”Som ledd i omleggingen av statens virkemidler for filmområdet, ble Norsk

filmutvikling etablert 1. januar 2002 som en videreføring av Statens

studiesenter for film. Norsk filmutvikling har hatt som formål å være et

kompetanse- og utviklingssenter for det norske filmmiljøet. Virksomheten

forvalter bl.a. tilskudd til manuskriptutvikling og arrangerer kurs og

etterutdanning av filmarbeidere. For ytterligere å målrette aktivitetene på

filmområdet, foreslår regjeringen å avvikle driften av Norsk filmutvikling og

konkurranseutsette kurs- og etterutdanningsvirksomheten på filmfeltet. Målet

med omleggingen er å effektivisere innsatsen i form av mer aktivitet og mindre

administrasjon……Omleggingen er i tråd med regjeringens arbeid for å

modernisere, effektivisere og forenkle offentlig sektor.”

I forbindelse med behandling av statsbudsjettet kom Stortingets familie-,

kultur- og administrasjonskomite med følgende uttalelser:

”Komiteen er enig med departementet i at kurs- og etterutdanningsvirksom-

heten på filmområdet må gjøres mer målrettet.

Komiteen ber om at det blir foretatt en evaluering av denne virksomheten med

sikte på at saken kan omtales overfor Stortinget på egnet måte senest i

forbindelse med fremleggelsen av neste års statsbudsjett.

Komiteen ber om av Norsk Filmutvikling opprettholdes som egen virksomhet

inntil videre. (……).”

I Kultur- og kirkedepartementets tildelingsbrev til Norsk filmutvikling for

2003 heter det:
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”I Budsjett-inst.S.nr.2 (2002-2003) ber familie-, kultur- og administrasjons-

komiteen om at Norsk filmutvikling opprettholdes som egen virksomhet inntil

videre. Komiteen ber også om at det blir foretatt en evaluering av

virksomheten med sikte på at saken kan omtales overfor Stortinget på egnet

måte senest i forbindelse med fremleggelsen av neste års statsbudsjett.

Kultur- og kirkedepartementet vil med det første iverksette en evaluering av

virksomheten, og vil legge frem saken for Stortinget senest i forbindelse med

statsbudsjettet for 2004.”

På denne bakgrunn engasjerte Kultur- og kirkedepartementet i februar 2003

gtl Management som utreder for det varslede evalueringsarbeidet vedrørende

Norsk filmutviklings virksomhet.

Frist for levering av utredningen til Kultur- og kirkedepartementet ble satt til 1.

juni 2003.

1.2 Mandat og oppgaveforståelse

Mandatet for utredningen er definert i kontrakt mellom Kultur- og

kirkedepartementet og gtl Management av 26. februar 2003:

”Norsk filmutvikling er tillagt en rekke virkemidler (jf. tildelingsbrev for 2002

og 2003). Utreder bes komme med en vurdering av hvorvidt disse virkemidlene

er hensiktsmessig sett i lys av de overordnede filmpolitiske målene (jf. St.prp.

nr.1 (2002-2003)) og de øvrige filmpolitiske virkemidlene.

Videre ber departementet om en evaluering av måten Norsk filmutviklings

oppgaver er organisert på. Organiseringen bør også vurderes i forhold til de

øvrige endringene som er gjort i den statlige filmpolitikken og øvrige statlige

filmvirksomheter. Generelt bør organiseringen av Norsk filmutviklings

oppgaver vurderes i forhold til statens mål om en ytterligere målretting av
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virkemidlene på filmområdet. I den anledning ber departementet om en

vurdering av hvordan kurs og etterutdanning for filmarbeidere kan ivaretas på

best mulig måte.

Departementet ber om at utreder drøfter ulike alternativer til dagens

organisering av virkemidlene som er tillagt Norsk filmutvikling. Det forutsettes

at samtlige alternativer må ligge innenfor dagens økonomiske rammer.”

Mandatet er gjennomgått og kommentert i senere møter mellom partene.

Det ligger utenfor utreders mandat å vurdere interne, administrative forhold i

Norsk filmutvikling, så som ledelsesutøvelse, intern organisering, personell- og

kompetansesammensetning og økonomiske disposisjoner.

1.3 Arbeidsmetodikk

Utreder har lagt opp arbeidet som et selvstendig utredningsarbeid basert på

informasjon fra tilgjengelig skriftlig materiale og intervjuer og samtaler med

en rekke sentrale aktører innenfor det norske filmmiljøet. Det har vært et

selvstendig poeng å gjennomføre personlige intervjuer og samtaler med et

bredt spekter av norske filmarbeidere i forbindelse med arbeidet, i et forsøk på

å få belyst ulike problemstillinger fra et mest mulig mangfoldig utvalg av

faggrupper, med forskjellig erfaringsbakgrunn og yrkeskompetanse.

I tillegg til en planmessig intervjurunde av sentrale personer er fagpersoner fra

ulike grupperinger i filmmiljøet oppfordret til på eget initiativ å fremme sine

synspunkter om Norsk filmutviklings virksomhet direkte til utreder via telefon

og mail. Et titalls filmarbeidere har fulgt denne oppfordringen.

I alt har omlag 40 personer i det norske filmmiljøet via intervjuer og andre

kanaler ytret sine synspunkter på Norsk filmutviklings virksomhet, og ved det

gitt verdifulle innspill til utreders arbeid.
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Det er grunn til å rette en stor takk til alle informanter for den tillit, velvillighet

og åpenhet som de har utvist i forbindelse med arbeidet. Det er å håpe at deres

synspunkter og innspill blir forsvarlig ivaretatt i rapporten, selv om det ligger i

sakens natur at det ikke er mulig å gi alle synspunkter og meninger

gjennomslag i de anbefalinger og konklusjoner som trekkes.

Informasjonen som er fremkommet fra enkeltpersoner vil, med mindre noe

annet er spesifikt avtalt med den enkelte informant, bli behandlet konfidensielt

i rapporten og i alle andre sammenhenger utreder omtaler sitt arbeid. Dette er

likevel ikke til hinder for at utreder i generelle vendinger uhemmet gjør bruk

av informantenes ulike karakteristikker og synspunkter som grunnlag for egne

konklusjoner og anbefalinger.

1.4 Bakgrunnsmateriale og kilder

Som bakgrunnsmateriale for utredningen er blant annet følgende dokumenter

benyttet:

•  St. prp. nr. 1 for årene (1999-2000), (2000-2001), (2001-2002)

og (2002-2003)

•  Familie-, kultur og administrasjonskomiteens budsjettinnstilling

S. nr. 2 for årene (1999-2000), (2000-2001), (2001-2002) og

(2002-2003)

•  Kultur- og kirkedepartementets tildelingsbrev til Norsk

filmutvikling for årene 2002 og 2003

•  Rapporten ”Fra dugnad til drift”, evaluering av Den norske

filmskolen, mai 2003

•  Ernest & Young Management Consulting: ”Gjennomgang av

støtteordningen til norsk spillefilm”, 22. januar 1999.

•  Forskrift for tilskudd til manuskriptutvikling og

utdanningsrettede tiltak, våren 2003

•  Vedtekter for Statens studiesenter for film, av 3. januar 2000.

•  Norsk filmutviklings årsrapport for 2002
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•  Diverse presentasjonsmateriell fra Norsk filmutvikling

I tillegg er tilgjengelig presentasjonsmateriell fra Norsk filmutvikling, Norsk

filmfond, Norsk filminstitutt, Den norsk filmskolen, Kultur- og

kirkedepartementet og andre aktuelle institusjoner og miljøer hentet ned som

bakgrunnsmateriale fra internett. Det samme er relevante presseoppslag om

Norsk filmutviklings virksomhet og norsk filmbransje for øvrig.

1.5 Om rapporten

Rapporten tar sikte på å presentere det formelle grunnlaget for etableringen av

Norsk filmutvikling og de rammer og virkemidler som er lagt for

institusjonenes virksomhet. Videre tas det sikte på å formidle filmbransjens

ulike synspunkter på disse rammebetingelsene og hvordan institusjonen

praktiserer sine virkemidler overfor brukerne og i forhold til de mål som er satt

for virksomheten. Endelig forsøker utreder i kapitlene 6 og 7 å trekke sine egne

konklusjoner og anbefalinger på bakgrunn av dette informasjonsmaterialet.

Med mindre det er et selvstendig poeng å skille omtalen av Norsk

filmutvikling spesifikt fra omtalen av Statens studiesenter for film gjøres det i

rapporten ikke noe spesielt poeng av å skille de to organisasjonene fra

hverandre i teksten. Norsk filmutvikling benyttes derfor ofte som

fellesbetegnelse på den virksomheten som omtales både før og etter 1. januar

2002.
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2. OVERORDNEDE FILMPOLITISKE MÅL

I St. prp. nr. 1 (2002-2003) er følgende overordnede, filmpolitiske hovedmål

og resultatmål etablert for bransjen:

Hovedmål: Sikre et godt og mangfoldig norsk audiovisuelt tilbud.

Resultatmål:

1) Oppnå bred publikumsoppslutning om norske audiovisuelle

produksjoner

2) Ivareta idé-, talent- og kompetanseutvikling

3) Sikre barn og unge tilgang til audiovisuelle produksjoner

4) Sikre et profesjonelt og sterkt produksjonsmiljø og

kostnadseffektive produksjoner

5) Bevare, formidle og profilere norske audiovisuelle

produksjoner.

3. OM NORSK FILMUTVIKLING

3.1 Opprettelse av institusjonen

Statens studiesenter for film ble etablert i en tid da det ikke fantes noe

organisert utdanningstilbud for filmarbeidere i Norge. Behovet for kurs og

opplæring var stort, i en bransje som for en stor del bestod av personer uten

formell utdannelse på filmområdet, eller som hadde sin utdannelse fra utlandet.

Studiesenteret under Norsk Film hadde i stor grad fokus på grunnutdanning av

filmarbeidere og målgruppene var en kombinasjon av nybegynnere og erfarne

filmfolk.

Etter opprettelsen av Den norske filmskolen i 1997 fikk Studiesenteret en

dreining av sin virksomhet mot etter- og videreutdanning av profesjonelle

filmarbeidere.
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Kulturdepartementet tok allerede i 1998 et initiativ til en evaluering av

støtteordningene for spillefilmproduksjon og organiseringen av filminstitu-

sjonene. Bakgrunnen var at: ”Trenden er at besøket på norske filmer er lavt,

og at besøket synker. Denne utviklingen er bekymringsfull og viser at norske

filmer ikke når opp i konkurransen med utenlandske filmer.”

I statsbudsjettet for 2001 ble så forslaget om en ”ny norsk filmpolitikk” lansert.

Målsettingen med nyorganiseringen av den statlige filmforvaltningen var å øke

publikumsoppslutningen om norske filmer ved å legge et grunnlag for høyere

aktivitet og økt kvalitet i arbeidet med norsk filmproduksjon gjennom

organiseringstiltak og økte statlige bevilgninger.

Norsk filmutvikling ble på bakgrunn av dette opprettet pr. 1. januar 2002, som

et ledd i den generelle nyorganiseringen av norsk, statlig filmforvaltning. I St.

prp. nr. 1 (2000-2001) omtales opprettelsen slik:

”Det opprettes en ny virksomhet som skal ha som formål å være et

kompetanse- og utviklingssenter for det norske filmmiljøet. Virksomheten skal

være en filmfaglig pådriver og ha ansvar for idé-, talent- og prosjektutvikling

og videre- og etterutdanning av filmarbeidere. Personale og budsjettmidler

ved Statens studiesenter for film overføres til den nye virksomheten samtidig

som Studiesenteret legges ned. I tillegg tilføres nye midler gjennom

omdisponering. Virksomheten foreslås organisert som et ordinært

forvaltningsorgan med styre.

Virksomheten vil primært være rettet mot filmarbeidere, med særlig vekt på

”idéskaperne”; manusforfattere og regissører. Den vil ha et særlig ansvar for

å ivareta talentene og den ofte vanskelige overgangen fra kortere format til

spillefilm. Virksomheten skal bidra til å forbedre prosjektutviklingen av norske

filmer. Dette er oppgaver som de private produksjonsselskapene i dag ikke

alene kan forventes å ivareta, eller hvor det fremdeles er et behov for statlig

engasjement. Norsk filmutvikling vil dermed videreføre enkelte av de

oppgavene Norsk Film AS ivaretar i dag. For å ivareta dette foreslås at

virksomheten får ansvar for en ordning med utgangspunkt i dagens
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novellefilmordning der formålet er utvikling av drama- og eksperimentelle

produksjoner i opplærings- og utviklingsøyemed. Virksomheten vil også få

ansvar for den forfatterbaserte manusstøtteordningen samt de øvrige

oppgavene som i dag ligger til Statens studiesenter for film: etter- og

videreutdanning for filmarbeidere, tilskuddsordningen til manusutvikling og

tilskuddsordningen for støtte til kurs på film-, fjernsyn - og multimedieområdet.

(------)”

Stortinget sluttet seg til opprettelsen av Norsk filmutvikling gjennom sin

behandling av statsbudsjettet for 2001.

I en tale daværende statssekretær Roger Ingebrigtsen holdt på Tromsø

Internasjonale Filmfestival 18. januar 2001 omtales opprettelsen av Norsk

filmutvikling som ”kulturministerens hjertebarn”. Statssekretæren sa videre:

”NFU er ikke bare et nytt navn på studiesenteret. Opprettelsen av Norsk

filmutvikling innebærer primært et signal om styrking av innsatsen overfor

idéskaperne og ivaretakelse og videreutvikling av ideer og talenter. Ved å

opprette Norsk filmutvikling vil man få i stand en konsolidering og en styrking

av denne viktige funksjonen som idé- og prosjektutvikling er. Det manglende

fokus på dette var etter departementets mening en svakhet med Ernst & Young-

rapporten. Det er dette departementet nå har tatt tak i.”

I St. prp. nr. 1 (2000-2001) skisseres den organisatoriske omleggingen ved at

de fire institusjonene i filmforvaltningen tillegges følgende hovedoppgaver:

* Norsk filminstitutt: Bevaring av filmarven

Formidling av film

* Norsk Filmutvikling: Opplæring og utvikling av talenter og 

kompetanse

* Norsk filmfond: Alle tilskuddsordninger til filmproduksjon

billettstøtte og produsentstøtte
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* Filmparken AS: Infrastruktur (studio, lys og lyd).

Det ble aldri opprettet noe styre for Norsk filmutvikling, slik St. prp. nr. 1

(2000-2001) varslet. Norsk filmutvikling har siden opprettelsen derfor vært et

forvaltningsorgan direkte underlagt Kultur- og kirkedepartementet.

3.2 Vedtekter for Norsk filmutvikling

Vedtekter fastsatt av Kulturdepartementet for Statens studiesenter for film i

1985, med endringer pr. 3. januar 2000, danner grunnlaget for Norsk

filmutviklings virksomhet, inntil nye vedtekter for Norsk filmutvikling blir

utarbeidet.

Vedtektene gjør flere prinsipielt viktige avklaringer i forhold til en avgrensning

av Norsk filmutviklings virksomhet.

For det første fremgår det at Norsk filmutvikling skal være et tilbud til

profesjonelle filmarbeidere. Virksomheten skal dermed rettes mot å gi tilbud til

filmarbeidere som allerede er etablert i filmbransjen. Det legges til grunn at

dette innebærer at tilbudene skal gis til filmarbeidere som bruker vesentlige

deler av sin samlede arbeidsinnsats på, eller har vesentlige deler av sin

arbeidsinntekt fra, arbeid med eller med sikte på filmproduksjon av forskjellig

karakter.

Dernest slås det fast at Norsk filmutvikling utelukkende skal befatte seg med

videreutdanning av filmarbeidere, og at virksomheten primært skal gi

utviklingstilbud som ikke tilbys tilfredsstillende annet steds.

I andre offentlige dokumenter som omhandler Norsk filmutvikling er begrepet

videreutdanning utvidet til ”etter- og videreutdanning”, en betegnelse som i de

fleste sammenhenger er allment akseptert som en generell betegnelse på

utdanningstilbud som omfatter opplæring og utdanning utover grunnutdanning.
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Det legges til grunn at med avgrensningen av Norsk filmutviklings virksomhet

mot andre institusjoner som driver grunnutdanning og/eller som tilbyr

videreutdanning av filmarbeidere har departementet primært hatt andre norske

utdannings- og opplæringsinstitusjoner for øye.

Det er også verdt å merke seg at Norsk filmutvikling skal gi utviklings- og

videreutdanningstilbud i både kunstneriske og tekniske fagfunksjoner, og at

tilbudet skal omfatte hele spekteret av billedmedier. Videre at tilbudet skal ta

sikte på utvikling av både individuelle ferdigheter og prosjekter. Det nevnes

spesielt at kombinasjonen mellom teoretisk og praktisk læring skal fokuseres.

3.3 Overordende mål for Norsk filmutviklings virksomhet

For Norsk filmutvikling er resultatmål 2), om å ” ivareta idé-, talent- og

kompetanseutvikling det mest sentrale.

I Kultur- og kirkedepartementets tildelingsbrev til Norsk filmutvikling for

2003 slås det fast at i forbindelse med dette resultatmålet skal

”Norsk filmutvikling være et kompetanse- og utviklingssenter for hele det

norske filmmiljøet. Norsk filmutvikling skal tilby kurs- og etterutdanning for

filmbransjen og skal sikre at gode idéer og realiserbare prosjekter utvikles i

tråd med hovedmålet for filmområdet.”

Institusjonen skal i tillegg bidra til å oppfylle de øvrige resultatmålene, med

spesiell vekt på 1) og 3).

I tildelingsbrev for 2002 etablerte departementet som et spesielt utfordrings- og

satsingsområde for Norsk filmutvikling at institusjonen skulle: ”Etablere og

videreutvikle Norsk filmutvikling som et kompetanse- og utviklingssted for hele

det norske filmmiljøet.”
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Norsk filmutvikling har i sin årsrapport for 2002 tolket og sammenfattet

departementets mål for virksomheten på følgende måte:

”Norsk filmutvikling:

- skal være en filmfaglig pådriver og et kompetanse- og utviklingssenter for

hele det profesjonelle norske filmmiljøet, med særlig vekt på idéskaperne –

manusforfatterer og regissører

- skal ha ansvar for å dyrke frem og videreutvikle nye talenter og idéer, og

bedre prosjektutviklingen av norske filmer.”

Det vises til punkt 3.5 nedenfor for mer detaljert omtale av Norsk

filmutviklings virksomhetsområder, mål og resultatoppnåelse for driftsåret

2002.

3.4 Filmpolitiske virkemidler tillagt Norsk filmutvikling

Norsk filmutvikling er ved departementets tildelingsbrev for 2003 forutsatt å

være forvalter av følgende tilskuddsordninger/stipendordninger:

•  ”Tilskudd til manuskriptutvikling

•  Tilskudd til deltakelse på kurs innenfor film-, fjernsyn og

multimedieområdet

•  Stipend for audiovisuell utdanning i samsvar med Troll-avtalen.

I tillegg forvalter Norsk filmutvikling midler til manusverksted for utvikling av

barnefilm og filmrekrutteringsstipend.”

3.5 Norsk filmutviklings virksomhetsområder

Fra Norsk filmutviklings årsrapport for 2002 hentes følgende virksomhets-

områder for institusjonens aktiviteter det året:
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a) Kurs og seminarvirksomhet.

o Egne kurs/seminarer

o Samarrangerte kurs/seminarer

o Regionale kurs

o Stipender til kurs, seminarer og faglige møter

o Tverrfaglig samarbeid vedrørende kurs- og seminarer med norske

kunstneriske høgskoler, bl.a. Den norske filmskolen

o Samarbeid med nordiske og internasjonale utdanningsinstitusjoner

o Prøverom: i samarbeid med Norsk Skuespillerforbund.

Uvikling av manus ved at manusforfatter, regissør og skuespillere

samarbeider.

o Verksted: lavbudsjett produksjoner på video.

Tilgang på tekniske fasiliteter og pedagogisk veiledning.

b) Kort- og novellefilm manusutvikling.

Utvikling av kort- og novellefilmmanus med konsulenter.

c) Utvikling og tilskudd til manusutvikling for langfilm.

Utvikling av langfilmmanuskripter innen alle genre med konsulenter og

økonomisk tilskudd til forfatterne.

d) Manusverksted for barnefilm.

Utvikling av forfattere og prosjekter for barn- og ungdom.

e) Tilskudd til deltakelse på kurs innenfor film-, fjernsyns- og multimedie-

området.

Tilskudd til deltakelse på kurs i utlandet, inkludert MEDIA Plus

programmene.

f) Fondet for stipend til audiovisuell utdanning i Frankrike – ”Troll”.

Stipend til audiovisuell utdanning i Franskrike, eller til audiovisuell

utdanning i Norge med franske lærekrefter.

g) Statens filmrekrutteringsstipend.
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To årlige filmrekrutteringsstipend.

h) Administrasjon av Filmutviklingen.

Administrere de ulike aktivitetene på Filmutviklingen.

Det legges til grunn av Norsk filmutviklings egen oversikt over sin virksomhet

gir et utfyllende og korrekt bilde at institusjonens samlede virksomhetsområder

for første driftsår i 2002. Det antas videre at oversikten i det alt vesentlige er

representativ også for Norsk filmutviklings virksomhet i 2003, og kan

betraktes som et ”normalår” for planlagt virksomhet for kommende år, dersom

de tillagte virkemidler ikke vesentlig endres.

Det fremgår også av Norsk filmutviklings årsrapport for 2002 at de spesifikke

resultatmålene for 2002 for hvert enkelt virksomhetsområde anses helt eller

delvis oppnådd i første driftsår. Det er bare for aktivitetene knyttet opp til

områdene ”utvikling av kortfilm, fiksjon og animasjon” og ”verksted” Norsk

filmutviklings egen resultatrapportering konkluderer med at de etablerte

resultatmålene ikke ble innfridd i 2002.

4. KRITERIER OG METODER FOR VURDERING AV

MÅLOPPNÅELSE

I sin årsrapport for 2002 omtaler Norsk filmutvikling det generelle problemet

med å finne frem til relevante resultatindikatorer for en virksomhet som

arbeider med tiltak som er forutsatt å ha en langsiktig resultateffekt for de

personer og prosjekter som er involvert.

Utreder anser at det er en generell utfordring for institusjoner som arbeider

med utdannings- og utviklingsaktiviteter å etablere indikatorer som gir et

korrekt og helhetlig bilde av virksomhetens reelle resultater, og kvaliteten på

disse, i løpet av et budsjettår. Kvantifiserbare størrelser som for eksempel

antall avholdte kurs og kursdeltakere kan gi en pekepinn om hvilket
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aktivitetsnivå institusjonen har hatt, og kursdeltakernes grad av tilfredshet med

innhold og gjennomføring av kursene kan si noe om aktivitetens kvalitet i

forhold til forventningene.

Det er på grunnlag av disse indikatorene likevel vanskelig å trekke klare

konklusjoner om institusjonens samlede resultater i forhold til de ikke-

kvantifiserbare målene som gjerne er etablert for institusjoner innen sektorer

for utdanning og kunstnerisk virksomhet. For å få et komplett bilde av slike

virksomheters samlede måloppnåelse og effektivitet på kort og lang sikt er det

derfor både nødvendig og formålstjenlig å gjøre skjønnsmessige, og ofte

subjektive, tilleggsvurderinger for å komplettere ”tallenes tale”. Hvilken

skjønnsmessige vurdering som gjøres avhenger selvsagt av hvilket forhold man

selv har til institusjonens virksomhet, enten som bruker, eier,

samarbeidspartner eller sidekommentator.

At resultatmålingene dermed blir tillagt et sentralt element av subjektivitet,

som ikke kan understøttes av konkrete og håndfaste ”tallbevis”, kan være

vanskelig å akseptere for personer og miljøer som er vant til å relatere

resultater utelukkende til kvantifiserbare størrelser.

Norsk filmutviklings virksomhet er forutsatt å befinne seg nettopp i

skjæringspunktet mellom utdanning og kunstnerisk virksomhet.  Dette gir

utvilsomt visse utfordringer i arbeidet med å evaluere institusjonens effektivitet

og resultater på en ensartet måte.

De etablerte overordnede hovedmål og resultatmål som Norsk filmutviklings

eier har definert for virksomheten er, med unntak av mål for

økonomiforvaltning, klart ikke-kvantifiserbare i sin natur. Virksomhetens egen

resultatrapportering vil derfor være begrenset til å sjekke ut om de virkemidler

som er tildelt fra departementets side er benyttet i henhold til forutsetningene i

løpet av driftsåret. Det kan videre sies noe om hvilken effektivitet og hvilket

aktivitetsnivå virksomheten har hatt. De siste parametrene kan delvis

kvantifiseres.
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For å få et mer komplett bilde av virksomhetens samlede resultater blir det for

en utenforstående nødvendig å supplere Norsk filmutviklings egen

resultatrapportering med egne og andres subjektive og skjønnsmessige

vurderinger. Problemstillinger for å belyse dette er dermed reist overfor

representanter for ulike deler av norsk filmbransje i forbindelse med arbeidet.

Det er ikke til å komme bort fra at en helhetlig vurdering av Norsk

filmutviklings virksomhet i stor grad må baseres på brukernes og filmbransjens

opplevelse av egen og kollektiv nytteverdi av institusjonens virksomhet. Deres

oppfatninger bør tillegges betydelig vekt i eiers samlede vurdering av

virksomheten, all den tid det er filmbransjens egne aktører som sitter på

nøkkelen til om de overordnede hovedmål for bransjen vil bli nådd eller ikke.

Utfordringene i denne sammenheng er selvsagt at norsk filmbransje ikke på

noen måte er samordnet i sine ulike synspunkter på verken Norsk

filmutviklings virksomhet eller knapt noe annet overordnet filmpolitisk

spørsmål. Det er derfor nødvendig å låne øre til ulike aktører i bransjen, for så

selv å trekke konklusjoner ut fra den samlede informasjonen som fremkommer.

Mange av de problemstillingene som er reist knyttet til Norsk filmutviklings

virksomhet og resultatoppnåelse må vurderes ut fra et langsiktig perspektiv.

Resultatene av aktiviteter som skjer i dag vil kanskje ikke være synlige for dem

det gjelder før om flere år, og konkrete resultater som høstes i dag kan spores

tilbake til aktiviteter som fant sted for flere år siden. I mange sammenhenger er

det derfor resultatene av Statens studiesenter for films virksomhet som i

realiteten blir evaluert i dag.
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5. SYNSPUNKTER PÅ NORSK FILMUTVIKLINGS

VIRKSOMHET OG ORGANISERING AV OPPGAVENE

5.1 Innledning

Som tidligere nevnt er det gjennomført samtaler og intervjuer med omlag 40

personer i norsk filmbransje i forbindelse med arbeidet. Disse informantene

kan generelt deles inn i fire ulike kategorier;

•  personer som arbeider i eller tett opp til Norsk filmutvikling

•  personer som er eller har vært brukere av Norsk filmutviklings

ulike tilbud og aktiviteter

•  tillitsvalgte representanter for filmbransjens ulike

faggrupperinger

•  andre personer i norsk filmbransje.

Det var på forhånd ikke definert noen fast standard for hvilke spørsmål og

problemstillinger som skulle drøftes med hver enkelt, men forhold relatert til

Norsk filmutviklings samlede virksomhet og organisering av oppgavene har

naturligvis stått sentralt i alle samtalene.

Denne tilnærmingsmetoden har ført til at det er fremkommet synspunkter på en

lang rekke forhold knyttet opp til norsk filmbransje generelt og Norsk

filmutvikling spesielt i løpet av samtalene. Ikke alle synspunkter som er

fremmet er like relevante i forhold til utredningens mandat, og utreder ser det

derfor ikke som sin oppgave å gi en fullstendig fortegnelse over alle

synspunkter som er fremmet.

De synspunkter som refereres fra de gjennomførte samtalene i dette kapitlet er

ment å gi et inntrykk av hvilken spredning i oppfatninger som finnes blant

aktørene i norsk filmmiljø. Hvilke av synspunktene som har fått gjennomslag i

utreders egne anbefalinger fremgår av kapitlene 6 og 7.
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5.2 Om Norsk filmutviklings virksomhet og virkemidler

Mange filmarbeider var i mot departementets innstilling og Stortingets vedtak

om den omfattende omleggingen av norsk filmforvaltning høsten 2000. Uten å

gå nærmere inn i dette, hevder flere informanter i dag at opprettelsen av Norsk

filmutvikling var en sterkt medvirkende årsak til at det tross alt ikke ble større

motstand mot omleggingsvedtaket enn det det den gang ble. Den daværende

regjerings tydelige signaler om at det skulle satset betydelige ressurser på

utviklings- og videreutdanningsvirksomhet innen norsk filmbransje fra statens

side var for mange den søte pillen som sukret et ellers bittert vedtak.

For mange kom derfor departementets forslag til nedleggelse av Norsk

filmutvikling våren 2002 som en både overraskende og skuffende nyhet, som

ble møtt med vantro. Mange har siden forslaget ble fremmet også engasjert seg

aktivt for at forslaget ikke skal bli til vedtak.

Det hersker i norsk filmmiljø generelt liten eller ingen uenighet om at

filmbransjen har behov for den typen virksomheten som Norsk filmutvikling

driver. Alle erkjenner behovet for og nytten av at det avsettes ressurser til

bevisst og planmessig utviklings- og videreutdanningsaktiviteter for norske

filmarbeidere og prosjekter.

At det generelt også er et klart offentlig ansvar å legge til rette for og bidra

økonomisk til slik videreutdanning av filmarbeidere synes det heller ikke å

være noen delte meninger om.

Videreutdanning og oppdatering på hva som er trender og utviklingstrekk

innen bransjen anses viktig for at norsk filmsektor skal holde tritt med

utviklingen internasjonalt.  Samtidig er det behov for tilbud som fokuserer på

norsk kultur og norske forhold innen filmens verden, for at filmskaperne skal

kunne ivareta ”nasjonale interesser” i sitt arbeid. Norsk filmutviklings fokus på

tilbud til filmskaperne, spesielt i betydningen manusforfattere og regissører,

anses viktig i denne sammenheng.
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Blant brukerne av Norsk filmutviklings ulike tilbud har utreder nesten

utelukkende registrert begeistring og tilfredshet med institusjonens virksomhet.

Beretningene er mange og engasjerte om hvordan Norsk filmutvikling ved sin

kursvirksomhet og manusstøtteordning har spilt en ofte helt avgjørende rolle i

utviklingen av filmarbeideres faglige kunnskaper. Flere utpeker Norsk

filmutvikling som en helt nødvendig og uunnværlig fødselshjelper både for

personlig, faglig utvikling og for å få ulike prosjekter realisert i form av ferdige

filmproduksjoner.

Det må derfor, ut fra utreders materiale, kunne konkluderes med at

brukertilfredsheten med Norsk filmutviklings ulike tilbud er meget stor. I en

samlet vurdering av institusjonens resultater og måloppnåelse vil derfor Norsk

filmutvikling score høyt på graden av brukertilfredshet.

Hvis vi ser nærmere på hvilke synspunkter en litt mer helhetlig filmbransje har

på Norsk filmutviklings virksomhet, representerer de ulike synspunktene et

stort, og ofte motstridende, mangfold, i tråd med informantenes ulike ståsted

og forventninger.

a) Møteplassen.

Møteplass-begrepet er viktig for brukerne. Gjennom sine kurs- og

utviklingstilbud bringer Norsk filmutvikling ofte filmarbeidere fra ulike

profesjoner, fag og utdanningssteder sammen. Dette gir grunnlag for senere

kontakt og verdifull nettverksbygging i bransjen. Norsk filmutvikling bidrar i

denne sammenheng til å bygge verdifulle broer mellom ulike miljøer og

fagpersoner, som den nesten eneste eksisterende faglige møteplassen for

filmarbeidere utover filmfestivaler og andre fagsamlinger i stort format.

Møteplass- og brobyggerbegrepet kan i forhold til Norsk filmutviklings

virksomhet knyttes opp til møter mellom de erfarne filmarbeiderne og de mer

nyutdannede, til filmarbeidere som representerer ulike faggrupper innen

filmens verden, til møter mellom idéskapere og produsenter og mellom norsk
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og utenlandsk filmbransje, gjerne representert ved kurs i eller lærekrefter fra

andre land.

b) Kursvirksomheten.

Norsk filmutviklings kursvirksomhet anses å være en verdifull arena for etter-

og videreutdanning av profesjonelle filmarbeidere. Mange fremhever at det

ikke finnes slike kurs andre steder i Norge og at det vil bli for kostbart å reise

utenlands for å delta på tilsvarende kurs. Slike kurs i utlandet vil uansett

mangle den vesentlige dimensjonen som møtet mellom norske kolleger, og

forståelse av norsk virkelighet representerer.

Kursene anses generelt å ha stor nytteverdi for filmarbeidernes eget arbeid

videre, og at det også gis tilbud til filmarbeidere i flere regioner i landet

oppleves som svært positivt. Det fremheves i denne sammenheng at Norsk

filmutvikling er en liten og ubyråkratisk institusjon, som er svært fleksibel og

endringsdyktig, i betydningen av at den raskt fanger opp bransjens behov for

aktiviteter og omsetter dette i praktiske tilbud til filmarbeiderne. Kursenes

praktiske innretning er helt sentralt i forhold til å gi størst mulig individuell

nytteverdi for brukerne.

Kursene anses derfor svært relevante og lærekreftene som benyttes gode. Det

argumenteres for at de utenlandske lærekreftene ikke ville kommet til Norge

dersom det ikke var for Norsk filmutviklings gode renommé og status.

Det fremheves videre av brukerne at det ikke finnes noe reelt marked for denne

typen etter- og videreutdanning for profesjonell filmarbeidere i Norge. Det å

legge virksomheten til for eksempel Filmskolen på Lillehammer er i dag ikke

noe godt alternativ. Til det er miljøet ved Filmskolen foreløpig for ferskt, og

den fysiske avstanden fra hvor de fleste profesjonelle filmskapere befinner seg

for lang. Det nevnes også som et argument mot Filmskolen at pengene til slik

videreutvikling av filmarbeidere vil bli ”spist opp av høyskolesystemet” og at

det gode tilbudet dermed i realiteten ville forsvinne på sikt.
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Det er imidlertid ønskelig med et tettere samarbeid mellom Norsk

filmutvikling og Filmskolen. Dette spesielt sett i relasjon til den

etterutdanningsvirksomhet som skolen har planer om.

Heller enn å redusere eller legge ned virksomheten i Norsk filmutvikling

ønsker flere å utvide institusjonens nedslagsfelt, til for eksempel å omfatte

også kurs og videreutdanning til faggrupper som i dag mangler slike tilbud.

Spesielt scenografer nevnes i denne sammenheng. Det bør etter disses mening

også vurderes om noe av den virksomhet som Norsk filmfond i dag driver med

hensyn til prosjektutvikling etc. med fordel kan tillegges Norsk filmutvikling.

Kritikerne til Norsk filmutviklings kursvirksomhet mener at virksomheten

generelt må bli mer målrettet og planmessig i forhold til bransjens behov. Selv

Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomite og Kultur- og

kirkedepartementet selv poengterer i forbindelse med behandlingen av

inneværende års statsbudsjett at Norsk filmutviklings kursvirksomhet må bli

mer målrettet.

Kritikken mot kursvirksomheten fra bransjen selv tar utgangspunkt i at Norsk

filmutvikling ikke klart har definert en overordnet målsetting for sin

kursvirksomhet, og at virksomheten derfor et for lite planmessig. Fleksibilitet i

kurstilbudene er bra, men dagens kursmeny fremstår som ”et koldtbord” som

folk kan forsyne seg fra uten at det finnes noen indre sammenheng eller logikk

mellom elementene.

Det etterlyses også mer nytenkning i kursinnhold og de presentasjonsmetoder

og lærekrefter som benyttes. Videreutdanning i nye teknikker og ny teknologi

er viktig for kreative filmarbeidere, og Norsk filmutvikling bør ta en

overordnet rolle i å designe, planlegge og koordinere kunnskapsspredning

blant profesjonelle filmarbeidere på dette området.

Når det gjelder selve gjennomføringen av kurstilbudene på Norsk filmutvikling

reises det kritiske røster mot at kurstilbudene er gratis for deltakerne. Dette

gjør etter disse røstenes mening deltakelsen altfor uforpliktende, og det
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utvikles over tid en ”kurselite” av deltakere som deltar på gjentatte kurstilbud

uten at det er noen individuell plan for videreutdanningen. Det bør derfor

innføres en egenandel for kursdeltakelse som øker tilbudenes status og

deltakernes målrettethet.

Innsigelser fra prinsippet om egenbetaling kommer fra mange av bransjens

freelancere som da ikke vil se seg i stand til å delta på Norsk filmutviklings

kurstilbud av økonomiske årsaker.

c) Manusstøtteordning.

Norsk filmutviklings manusstøtteordning blir også svært positivt omtalt av

brukerne av ordningen. Ordningen har eksistert fra ca.1985, den gang under

Norsk Film, og norske dramatikere har siden etableringen presset på for at

ordningen skal bli opprettholdt og tilført økonomiske midler.

Dagens ordning anses for å være unik i nordisk, og kanskje europeisk

sammenheng, og enkelte omtaler ordningen som ”selve arvesølvet” til de

kunstneriske idéskaperne i bransjen.

Grunnprinsippet om at Norsk filmutviklings manusstøtteordning skal tilgodese

forfatterne på deres egne premisser gjør at manusforfatterne gis mulighet for

individuell vekst og utvikling, noe som styrker både personlig selvtillit og

manuskriptenes kvalitet. Ordningen bidrar også til å styrke og fremheve

forfatterfaget som et viktig skapende område for hele norsk filmproduksjon.

Som en informant uttrykte det: ”Det er mulig å lage dårlig film av et godt

manus, men det er umulig å lage god film av et dårlig manus”.

Det er en klar tendens at koblingen mellom manusforfatter og produsent skjer

på et stadig tidligere stadium av manusutviklingsprosessen. Det opplyses at

omlag 2/3 av alle forfattere som i dag er under Norsk filmutviklings

manusstøtteordning har en produsent knyttet opp til sitt arbeid.
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Denne utviklingen hilses velkommen i brede kretser av filmbransjen, fordi et

slikt samarbeid på tvers av faggrupper, mellom idéskaper og produsent, styrker

muligheten for at flere filmmanus som blir utviklet under ordningen fører frem

til ferdig film. Samtidig tilfører ofte produsentene skrivearbeidet verdifulle

elementer som hver arbeidets kvalitet.

Den utsiling og forkasting av idéer og manusforslag som hele prosessen rundt

ordningen medfører anses for å være en viktig og nødvendig forutsetning for at

kvaliteten på norske filmmanus skal opprettholdes og bli ytterligere styrket.

Selv om ikke alle idéer og filmmanus i ordningen fører frem til produksjon av

ferdig film, har arbeidet under ordningen likevel ofte bidratt til verdifull

utvikling av forfatter og arbeidsmetodikk; - et arbeid som danner grunnlag for

senere filmproduksjoner.

Både brukere og andre filmarbeidere poengterer viktigheten av at det

opprettholdes en manusstøtteordning som i utgangspunktet er uavhengig av

bransjens produserende apparat. Skal man kunne utvikle nye forfattertalenter

på filmområdet må dette skje under forhold som i noen grad tillater ”prøving

og feiling” i prosessen, - noe som er vanskelig forenlig med en faktisk

filmproduksjons tidsmessige og økonomiske rammer. Det må derfor være

avstand mellom idéskaperprosessen og finansieringen. Én vil ha det til at

”pengene setter folk nok begrensninger likevel”.

En slik uavhengig støtteordning er ifølge brukernes synspunkt likevel ikke til

hinder for at det før så positivt omtalte samarbeidet mellom idéskaper og

produsent og eventuelt regissør fortsatt finner sted og videreutvikles. Det

fremheves at i år 2003 får ingen penger til en filmproduksjon uten at manuset

er kvalitativt bra.

En manusstøtteordning basert på uavhengighet, men med utstrakt samarbeid

mellom forfattere og produsenter synes å finne støtte også blant produsentene.

Mange informanter ønsker imidlertid en annen innretning på dagens

manusstøtteordning i Norsk filmutvikling.
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Noen mener at en forfatter under dagens ordning arbeider for langt mot et

ferdig utviklet manus før produsent og eventuelt regissør bringes inn i bildet.

Det nødvendige møtet mellom forfatter og ”den virkelige verden” forsinkes

dermed unødvendig, med det resultat at det arbeides for lenge med manusidéer

som aldri lar seg produsere til ferdig film.

Det er derfor etter disse informantenes mening utviklingen av manusidéen som

skal prioriteres. På bakgrunn av denne må så både produsent og regissør

bringes inn i forfatterens arbeid på et tidlig stadium, for å videreutvikle det

endelige manus i samarbeid med forfatteren selv. Jo tidligere dette

triangelsamarbeidet mellom forfatter, produsent og regissør starter opp, jo

bedre er det for alle involverte parter og det endelig sluttresultat. Det er

vanskelig å få en produsent og/eller regissør til å ”tenne på” et manus som

andre brenner for, men som hun selv ikke har deltatt i utviklingen av.

Andre tar til orde for at det er et personlig ansvar for en forfatter å skaffe seg

nødvendig kunnskaper og kompetanse som filmmanusforfatter, og at denne

kunnskapen må tilegnes andre steder enn innenfor den statlig finansierte

filmbransjen. Ikke all manusproduksjon innenfor film fortjener støtte.

Endelig tas det til orde for at det i dag er for mange forfattere som inngår i

manusstøtteordningen. Det bør bevisst satses på et mindre antall forfattere og

profesjonalisere disse grundig. Dette kan gi grunnlag for at disse forfatterne

mer eller mindre kontinuerlig kan skrive for film, selv om det ikke alltid vil

ende opp i ferdig film på et lerret. Slik kontinuitet vurderes som meget viktig

for at manusforfatternes selvsikkerhet og kvalitet skal fremmes.

d) Markedsføring av tilbud.

Det skal også nevnes at mange fremhever at Norsk filmutvikling ikke er gode

nok til å markedsføre sin virksomhet og sine oppnådde resultater, verken

overfor allmennhet, departement eller det filmmiljøet institusjonen er en del

av. Dette har etter disse informantenes mening blant annet bidratt til det
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nedleggingsforslag som ble fremmet fra Kultur- og kirkedepartementet våren

2002, samt at Norsk filmutviklings virksomhet og resultater ikke er godt nok

kjent blant de som selv ikke er brukere av institusjonens tilbud. Dette siste har

igjen ført til uberettiget negativ omtale av den virksomheten som drives.

5.3 Om målgruppene for Norsk filmutviklings virksomhet

Det hersker ingen uenighet om at Norsk filmutvikling skal være et sted som gir

tilbud til profesjonelle filmarbeidere, med særlig vekt på idéskaperne;

manusforfattere og regissører.

I denne sammenheng hevder enkelte at Norsk filmutviklings primære fokus

skal være som brobygger mellom den grunnutdanning av filmarbeidere som

skjer ved Den norske filmskolen og i utlandet, og det profesjonelle

produksjonsmiljøet. Det gis mange eksempler på at uten Norsk filmutviklings

bistand i denne viktige utviklingsfasen for en filmarbeider ville mange

realiserte og vellykkede filmproduksjoner aldri sett dagens lys.

Andre tar til orde for at dette fokuset er feil. Norsk filmutvikling skal primært

være et sted med tilbud til erfarne, profesjonelle filmarbeidere som etter år i

bransjen trenger påfyll og oppdatering innenfor ulike grener av sitt fag, eller

som trenger assistanse til utvikling av et konkret prosjekt.

Disse hevder at det umulig kan være en prioritert offentlig oppgave å ta

spesielt hånd om nyutdannede filmarbeidere som nettopp har fullført sin

(statlig finansierte) grunnutdanning, men at tilbudene snarere skal tilgodese

filmarbeidere som allerede har bevist sine evner som filmskapere.

I forlengelse av dette er det også delte oppfatninger om Norsk filmutviklings

hovedfokus skal være på å yte ”fødselshjelp” til personer og prosjekter for å få

disse ”inn i varmen” produksjonsmessig, eller om fokus skal være på å gjøre

personer og prosjekter som allerede ”er i varmen” enda bedre.
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Utreder opplever at det på dette punktet trekkes opp en uenighet i miljøet som

ikke er spesielt meningsfull. I henhold til Norsk filmutviklings målsetting og

vedtekter skal institusjonen prioritere tilbud til profesjonelle filmarbeidere som

anses å være talenter innenfor sitt fagområde. Det gjøres ingen distinksjon

mellom talentenes alder, bakgrunn eller kunnskapsnivå, det settes kun krav til

profesjonalitet.

Norsk filmutvikling opplyser selv at andelen av erfarne filmmakere som deltar

på deres kurs og aktivitetstilbud for øvrig er stigende. Filmarbeidere som på

bakgrunn av vellykkede filmer har fått ”et navn” i bransjen er også brukere av

institusjonens tilbud, og deltar side om side med de mer nyutdannede.

For en som står utenfor miljøet fremstår en slik forskjelligartet forsamling i

mange tilfeller som et positivt element i opplæringssammenheng av

kunstnerisk karakter. Den gjensidige ”befruktning” som derved kan skje

mellom ung og eldre, erfaren og nylig utdannet, representerer en tilleggsverdi

som bør vernes om som et viktig element for å utvikle talenter. En informant

har uttrykt dette slik: ”Det viktigste med kursene er pausene. Det er da du

treffer kolleger og kan snakke om erfaringer og utveksle synspunkter.”

Se for øvrig det som er sagt om ulike målgrupper i manusstøtteordningen

under punkt 5.2 ovenfor.

6. VURDERING AV NORSK FILMUTVIKLINGS VIRKEMIDLER

OG ORGANISERING AV OPPGAVER

Virkemidlene som er tillagt Norsk filmutvikling skal naturlig nok bidra til å nå

de overordende filmpoliske mål som er etablert for norsk filmbransje. Som

tidligere omtalt er det spesielt resultatmålet om å ”i vareta idé-, talent og

kompetanseutvikling” som står sentralt for Norsk filmutviklings virksomhet,

men også andre resultatmål er relevante.
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De virkemidler Norsk filmutvikling skal forvalte kan grovt deles i de fire

hovedområdene manusstøtteordning, egen kursvirksomhet, tilskudd til

deltakelse på kurs i utlandet og stipendordning. Med egen kursvirksomhet

menes her Norsk filmutviklings samlede virksomhet med å planlegge,

arrangere og gjennomføre kurstilbud for filmarbeidere i Norge, uavhengig av

hvor lærekreftene hentes fra til det enkelte kurs og om kurset arrangeres i

samarbeid med andre.

Norsk filmutviklings virkemidler er preget av å være personrettet. Det er

videreutdanning og utviking av personer som skal stå i fokus, i en erkjennelse

av at kunstnerisk produksjon og utvikling skjer på et individuelt nivå.

Investeringer i personlig kunnskap og lærdom er dermed selve forutsetningen

for at det skal kunne skapes kunstneriske produksjoner av høy kvalitet, som til

syvende og sist skal kunne vises for et publikum.

Utredningen har kartlagt at brukerne av Norsk filmutviklings forskjellige tilbud

innenfor kurssektoren og manusstøtteordningen i hovedsak er svært godt

fornøyde med kvaliteten og gjennomføringen av tilbudene. Nytteverdien av

deltakelse vurderes som god og beretningene er mange om hvordan

aktivitetene i regi av Norsk filmutvikling direkte har bidratt til utvikling av

nettopp idéer, talenter og individuell kompetanse på filmområdet.

Institusjonens aktivitetstilbud bidrar også sterkt til at det oppnås bedre

kontinuitet i filmarbeidernes kreative arbeid.

Det er utreders generelle oppfatning at de virkemidler som er stilt til Norsk

filmutviklings rådighet i dag bygger pent opp om de overordnede filmpolitiske

målene som er satt for bransjen. Resultatene som virkemidlene har frembrakt

for de filmarbeidere de er ment å være initiert for gir klare signaler om det. Det

er imidlertid er bransje i rivende utvikling, hva gjelder både omfang,

produksjonsnivå og tekniske utfordringer, og virkemidlenes mer spesifikke

innretning bør derfor evalueres og eventuelt korrigeres fortløpende for å

fungere mest mulig optimalt i forhold til de mål som er satt.
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Utreder deler andres oppfatning om at Norsk filmutviklings forskjellige

virkemidler i fremtiden bør spisses og målrettes mer, både innholdmessig og

mot mer avgrensede målgrupper. Norsk filmutvikling er i sin egen årsrapport

for 2002 inne på at arbeidet med å spisse tilbudene allerede er i gang på flere

områder, og det oppfordres sterkt til at dette arbeidet fortsettes og intensiveres.

Den overordnede målgruppen som er definert som Norsk filmutvikling

primære kan sammenfattet sies å være ”profesjonelle idéskapere”. Det skal

legges særlig vekt på forfattere og regissører, men også faggrupper som

fotografer, klippere og medarbeidere innen produksjonsledelse finnes det i dag

kurstilbud for.

Den samlede målgruppen er relativt stor, og den omfatter stadig flere

filmarbeidere, etter hvert som antall personer med relevant grunnutdanning

kommer til og filmbransjen som sådan vokser. Det er derfor nærliggende å

definere institusjonens primære målgruppe(r) mer spesifikt, og søke å

differensiere de ulike tilbudene mot hver målgruppe.

Som tidligere omtalt under punkt 5.3 ovenfor ser ikke utreder noe behov for å

trekke noe klart skille på om det er erfarne eller mer nyutdannede

filmarbeidere som skal tilgodeses med tilbud i Norsk filmutviklings regi. Det

synes å være åpenbare behov for videreutdanningstilbud til begge gruppene, og

møter og erfaringsoverføring mellom representanter for de to gruppene anses å

gi videreutdanningen en kjærkommen tilleggsverdi som bør ivaretas også i

fremtiden.

Det antas likevel at de to grupperingene til en viss grad vil ha noe forskjellige

innholdmessig behov for videreutdanning og utvikling, og det tas derfor til

orde for at Norsk filmutviklings aktiviteter i større grad bør spisses og

rendyrkes for hver av disse to grupperingene. Her må bransjens signaliserte

behov danne grunnlaget for tilbudsutformingen, sammen med de individuelle

behovene som meldes. Tilbudene bør etableres som egne ”kursserier”, der

aktivitetene kan ta spesifikke hensyn til de behov den enkelte gruppering måtte

ha.
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De nyutdannede filmarbeidernes behov for å få et skikkelig fotfeste i ”den

virkelige verden” av filmproduksjon bør tilgodeses av videreutdanningen.

Rollen som brobygger mellom grunnutdanning og praktisk arbeid er en viktig

rolle for å sikre bransjen jevn rekruttering av kvalifiserte filmarbeidere, og i

øyeblikket er det vanskelig å se at noen andre enn Norsk filmutvikling kan påta

seg denne rollen på et planmessig og helhetlig måte.

At Norsk filmutvikling som en overordnet tankegang på denne måten

anbefales å definere sine målgrupper mer spesifikk bør ikke være til hinder for

at det likevel bør kunne skapes ulike møteplasser og arenaer der de mer erfarne

og de mer nyutdannede møtes. Aktiviteter som ivaretar dette viktige aspektet

bør bevisst planlegges som en del av institusjonens samlede aktivitetstilbud, i

form av åpne samlinger og større faglige fora. Snarere enn å begrense slike

faglige ”møteplass-aktiviteter” bør intensiteten på slike økes. Det finnes få

eller ingen andre organisasjonsenheter innen filmbransjen som har eller kan ha

en slik rolle overfor miljøet.

Det er mye som taler for at Norsk filmutvikling også bør søke å gjøre visse

begrensninger i forhold til hvem som kan delta på institusjonens aktiviteter, og

hvor ofte. Aktivitetenes status og kvalitet vil i tillegg til innhold og lærekrefter

selvsagt bli preget av hvilke deltakere aktiviteten har, og hvordan disse bidrar

med sin erfaring og kunnskap i læringsprosessen.

Utreder er her enig med enkelte kritikere i at kurstilbud i regi i Norsk

filmutvikling ikke må utvikle seg til å få preg av å være noe man benytter seg

av ”når man ikke har noe annet å gjøre”. Hvis denne holdningen får utvikle seg

vil kurstilbudene miste status og omdømme i bransjen, med det resultat at

attraktiviteten synker for de som mer planmessig bruker tilbudene som en

bevisst del av sin videreutdanning.

Å legge formelle kriterier til grunn i forhold den enkelte deltakers utdanning

og/eller bakgrunn, - utover at de skal være profesjonelle, - synes ikke å være

formålstjenlig. Ei heller bør det legges kvantifiserbare begrensninger på hvor
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ofte en person kan delta. En utsilingsprosess av deltakere er etter utreders

oppfatning dermed henvist til å gå veien om økonomiske virkemidler.

Det er selvsagt et fantastisk sjenerøst tilbud til filmarbeiderne i bransjen at

kursaktivitetene som Norsk filmutvikling tilbyr er gratis. Bransjen er preget av

en meget stor andel freelancere, og kontinuiteten i deres arbeid vil naturlig

kunne variere sterkt over tid, - og deres inntekt i takt med dette.

Det anbefales likevel at deltakerne på kurs i Norsk filmutviklings regi blir

avkrevet en egenandel for deltakelse på kurs som har et begrenset antall

deltakere. Egenandelen bør ikke være stor i forhold til hva de totale kostnadene

i forbindelse med kurset reelt sett er, men likevel tilstrekkelig stor til at det skal

ligge vilje til egeninnsats bak deltakelsen fra den enkelte filmarbeiders side.

Utreder vil understreke at økonomiske ressurser som på denne måten blir tilført

Norsk filmutvikling ikke må føre til redusert offentlig støtte til institusjonen.

Midler fra innbetalte egenandeler må utelukkende gå til å styrke Norsk

filmutviklings aktivitetsnivå og tilbud til bransjens medarbeidere.

Det er blitt nevnt for utreder at å kreve egenbetaling for deltakelse på kurs i

offentlig regi har visse formelle problemstillinger knyttet til seg. Det er likevel

tiltro til at Norsk filmutvikling i samarbeid med sin eier vil finne ut av slike

eventuelle formaliteter.

Det synes også å være behov for at Norsk filmutvikling i større grad målretter

innholdet i sine kurstilbud i forhold til bransjens reelle behov og

utviklingstrekk. Norsk filmutvikling har et godt og løpende samspill med

bransjen for å avdekke deres behov, og institusjonen er også godt orientert om

internasjonale tilbud og utviklingstrekk. Det gis likevel signaler om at innhold

og lærekrefter på kursene i Norsk filmutviklings regi har en tendens til å bli

gjengangere. Repetitive kurs behøver i seg selv ikke å være uheldig, men hvis

repetisjon skje på bekostning av nyutvikling av kurs som bransjen etterspør,

mister opplæringen en viktig dimensjon.
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Det skal tillegges at bransjen selv bør være mer aktiv i forhold til å melde sine

kollektive og individuelle videreutdanningsbehov til Norsk filmutvikling. Skal

kursenes innretning være i tråd med en rivende utvikling på feltet påhviler det

enhver institusjon, ethvert selskap og ethvert individ å klart signalisere hvilke

behov for etter- og videreutdannings som finnes. Det er viktig at også personer

og miljøer som ikke er jevnlige brukere av Norsk filmutviklings ulike

aktivitetstilbud gir uttrykk for sine synspunkter.

Det oppfordres til at Norsk filmutvikling jevnlig tar et bevisst initiativ for å

foreta en generell og omfattende undersøkelse i filmbransjen for å få avdekket

hvilke behov for etter- og videreutdanning for film- og idéskapere som finnes.

Forespørselen bør selvsagt omfatte viktige aktører som Norsk filmfond, Den

norske filmskolen, produsentselskapene og filmbransjens ulike

faggrupperinger, i tillegg til en individuell kartlegging blant flest mulig

filmarbeidere.

Opplæringsbehovene som identifiseres bør så nedfelle seg i et planmessig

hovedprogram for Norsk filmutviklings kursvirksomhet over for eksempel et

halvt eller et helt år fremover. Dette letter planleggingen av kursdeltakelse for

den enkelte filmarbeider, samtidig som Norsk filmutviklings struktur og

overordnede målsetting for kursvirksomheten blir mer synlig og målrettet.

I tillegg til hovedprogrammet bør institusjonen fortsatt arrangere kurs på mer

spontan basis når behov eller anledning tilsier at dette er formålstjenlig. Den

fleksibiliteten institusjonen har opparbeidet på dette området er verdifull og

bør beholdes som et nyttig supplement til det mer planmessige.

Norsk filmutviklings kursprogram gjennomføres i dag i en kombinasjon

mellom bruk av egne krefter og innleide fagfolk og pedagoger fra inn- og

utland. Et slikt planmessig samarbeid med andre aktører på feltet er en

forutsetning for at utdanningsvirksomheten skal få den kvalitet og kontinuitet

som er ønskelig. Mulighetene for å samarbeide med andre institusjoner,

organisasjoner og enkeltpersoner for å gi et best mulig kvalitativt og effektivt

kurstilbud til sine brukere bør derfor kontinuerlig vurderes.
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Samarbeidet med Den norske filmskolen på Lillehammer er i gang, men ikke

spesielt godt formalisert eller utviklet. Dette bør gjøres. Det er signaler på at

Filmskolen ønsker å bygge opp en etter- og videreutdanningsvirksomhet i nær

fremtid. Hvis så skjer bør det ligge godt til rette for et gjensidig samarbeid om

utveksling av lærekrefter og arrangering av tilbud.

Tilsvarende bør Norsk filmutvikling søke råd, støtte og praktisk samarbeid til

sin kursvirksomhet med for eksempel Kunsthøgskolene i Oslo og Bergen og de

to sterke læremiljøene i Stockholm og København. Slikt samarbeid er

sporadisk i gang allerede, men dersom Norsk filmutvikling øker sin

planmessighet i hvilke kurstilbud som skal tilbys til norsk filmarbeidere, og på

hvilke tidspunkt, burde mulighetene ligge godt til rette for at slike

samarbeidskonstellasjoner kan videreutvikles og formaliseres ytterligere.

Norsk filmutvikling må også fortsatt gjøre seg nytte av den kunnskap og

ekspertise som finnes på ulike områder hos enkeltpersoner og miljøer innen

filmbransjen selv. Tilsvarende bør andre kunstfaglige miljøer som for

eksempel Norsk Dramatikerforbund, Norske Scenografer og Norsk

Skuespillerforbund fortsatt lyttes til og samarbeides med om tilbud.

Økt samarbeid med andre læringsmiljøer og interessegrupper bør etter utreders

oppfatning også ha som siktemål at Norsk filmutviklings egne medarbeidere på

sikt ikke selv skal stå for undervisningen. Selv om disse lærekreftene utvilsomt

er dyktige innenfor sine respektive fagfelt er det vanskelig å se at egne ansatte

lærekrefter i Norsk filmutvikling er en rasjonell og effektiv måte å drive denne

formen for videreutdanning av filmarbeidere på. Det er en fare for

konservering av læringsprosesser og tilnærmingsmetoder ved bruk av de

samme egne og andre lærekrefter over lang tid, og tilfang på nye idéer og

opplegg for læring er antatt å være viktig for en bransje som er i så rivende

utvikling.

Egne ansatte binder dessuten opp økonomiske ressurser i form av lønnsmidler

og arbeidsplasser; midler som etter utreders oppfatning vil gi bedre utbytte i

form av at de kanaliseres til eksterne lærekrefter og økt aktivitet.
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Norsk filmutvikling bør ut fra dette rendyrke sin rolle som initiativtaker,

planlegger, programmerer, tilrettelegger og gjennomfører av ulike

utviklingstiltak og utdanningstilbud for brukerne. Eksisterende lokaler og

utstyr som institusjonen besitter bør benyttes i forbindelse med gjennomføring

av kursene der dette er hensiktsmessig, men lærekreftene bør hentes fra

samarbeidende institusjoner og miljøer.

Det vil være av avgjørende betydning at det på vegne av norsk filmbransje tas

et overordnet og helhetlig grep om denne virksomheten, og at den koordineres

mest mulig samlet ett sted. Bare slik kan ulike utviklings- og utdanningstilbud

ses i riktig sammenheng, og dermed sikre at de ulike tiltakene blir mest mulig

målrettet og effektive.

Norsk filmutvikling virkemidler i forbindelse med manusstøtteordningen har

en innretning som både tiljubles og kritiseres av filmmiljøet selv (se punkt

5.3 c). Brukerne av ordningen er overveiende tilfreds med ordningen, mens

andre deler av miljøet mener ordningen bør omarbeides og knyttes tettere opp

til det produserende filmmiljøet.

Det synes å være en tendens til at manusstøtteordningen Norsk filmutvikling i

dag forvalter gradvis allerede er på vei mot et tettere samarbeid med det

produserende miljøet. Det uformelle samarbeidet mellom Norsk filmutviking

og konsulentene i Norsk filmfond øker i omfang.

Forfattere i ordningen knyttes stadig oftere opp til en produsent på et tidlig

stadium av utviklingsprosessen, og det synes som om det gradvis blir en mer

og mer vanlig fremgangsmåte at forfatter, produsent og regissør innleder et

triangelsamarbeid i en tidlig fase av prosjektet. Dette er en utvikling som

brorparten av miljøet ser ut til å verdsette, fordi det tilsynelatende øker både

arbeidets totale kvalitet og muligheten for å få manuset realisert som film.

Dette triangelsamarbeidet er for øvrig nedfelt som en ramme for den

grunnutdanning av filmarbeidere som tilbys ved Filmskolen på Lillehammer,
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og det er derfor naturlig at spesielt nyutdannede filmskapere følger denne

måten å arbeide på også etter endt studium.

Det ser for utreder likevel ut som det er behov for å målrette virkemidlene

rundt manusstøtteordningen ytterligere. Uten å kaste vrak på en verdifull

ordning som tillater at en forfatter ”prøver og feiler” seg frem til et resultat tas

det til orde for at det bør settes et skarpt søkelys på om antall forfattere og

antall manus i ordningen med fordel kan reduseres i forhold til dagens nivå.

Dette er et av de områdene hvor kvantitative størrelser ikke nødvendigvis gi et

riktig uttrykk for virksomhetens kvalitet eller reelle resultatoppnåelse.

Det oppgis i dag at ca. en tredjedel av de manus som utvikles under

manusstøtteordningen i Norsk filmutvikling fører frem til ferdig film. Det vil

være kunstig og lite formålstjenlig å etablere som et mål for denne ordningen

at samtlige manus skal bli til film. Til det er arbeidsprosessen med et manus for

komplisert og avhengigheten av ytre faktorer for mange. Både støtteordningen

og forfatteren kan ha oppnådd utmerkede resultater på både kort og lengre sikt

selv om manusidéen denne gang havnet i en skuff. Det er tross alt kunstneriske

prosesser vi snakker om og ikke skrueproduksjon.

Likevel har utreder lånt øre til de av kritikerne som hevder at det bør være et

mål at en større andel av de utviklede manusene bør føres frem til ferdig film.

Et virkemiddel for dette sies å være at manusstøtteordningen bør konsentreres

om færre forfattere.

Hvordan slik målretting skal gjennomføres i praksis har ikke utreder

tilstrekkelig god innsikt til å kunne si noe fornuftig om. Det handler likevel om

å gjøre talentfulle manusforfattere enda bedre gjennom oppfølging og støtte, og

sørge for at deres arbeid har en kontinuitet som tjener et kunstnerisk

prosessarbeid. At en forfatter av filmmanus skriver mye og kontinuerlig synes

å være allment akseptert som en god metode for å fremme både forfatterens og

manusenes kvalitet.
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Dette må ha som resultat at utsilingsprosessen med hvilke forfattere og hvilke

manusidéer som slippes inn i manusstøtteordningen må bli tøffere enn tilfellet

er i dag. Oppfølgingen av de som slipper til i ordningen må imidlertid ikke

svekkes, og de ressurser som eventuelt spares inn ved færre antall forfattere må

settes inn på å gjøre denne oppfølgingen enda mer omfattende og kvalitativ.

Det nevnte samarbeidet mellom Norsk filmutvikling og Norsk filmfond på

dette området bør som en konsekvens av en slik omlegging styrkes og

formaliseres. Manusforfattere som faller utenfor støtteordningen vil fremdeles

ha mulighetene for å få sine manus vurdert av Norsk filmfond, og det må være

et samarbeid de to institusjonene i mellom som gjør at mottatte manus som

ønskes videreført gis veiledning og støtte frem til ferdigstillelse.

Norsk filmutviklings ulike virkemidler skal fungere i et samspill med andre

filmpolitiske virkemidler som er tildelt andre institusjoner og aktører innen

norsk filmmiljø. Her er spesielt virkemidlene som er tildelt Norsk filmfond de

som i sterkest grad grenser opp til Norsk filmutviklings egen virksomhet.

Utenfor filmmiljøet selv ligger Norsk filmutviklings virksomhet tettest opp til

de kunstfaglige læringsmiljøene for grunnutdanning som finnes i landet.

Den inndeling av virkemidler som er gjennomført ved at Norsk filmutvikling

har sitt primære fokus på personer, og kunstneriske idéskaperne blant disse,

mens Norsk filmfond virkemidler i hovedsak er rettet mot produsenter og deres

produksjoner, synes formålstjenlig som et overordnet skille fra eiers side. Det

vil og bør aldri være noe vanntett skott mellom de to institusjonenes ulike

oppgaver, men fordelingen representerer likevel et prinsipielt viktig syn. Én

institusjon skal ta ansvar for utvikling av idéskaperne og deres kunstneriske

arbeid, som senere skal danne grunnlaget for produksjon. En annen har ansvar

for at det kunstneriske arbeidet videreføres og settes i sammenheng med et

produksjonsapparat og annet kunstnerisk arbeid som leder frem til ferdig film

og visning for et publikum.
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7. DRØFTING AV ALTERNATIVE ORGANISERINGSMÅTER

FOR VIRKEMIDLER TILLAGT NORSK FILMUTVIKLING

At Kulturdepartementet ved omleggingen av norsk filmforvaltning i 2001

etablerte Norsk filmutvikling som et eget forvaltningsorgan oppfattes som

uttrykk for et ønske om å etablere en rasjonell og effektiv arbeidsdeling for de

forskjellige oppgavene innen filmbransjen mellom ulike statlige

filmvirksomheter. Det sterke fokus som ble Norsk filmutviklings til del ved

etableringen må videre oppfattes som en bevisst statlig satsing på

videreutdanning og utvikling av filmarbeidere, som et grunnlag for ønsket om

økt kvalitet og aktivitet i norsk filmproduksjon.

Utreder oppfordrer sterkt til at statens engasjement og ressurstilførsel til denne

typen videreutdanning og utvikling av filmarbeidere ikke svekkes.

Virksomheten anses å være et uunnværlig grunnlag i bestrebelsene på å nå de

overordnede filmpolitiske målene som er satt for den statlige

filmvirksomheten, og den er en nødvendig forutsetning for å fremme norsk

kultur og egenart i en bransje med massiv internasjonal påvirkning.

De virkemidler som i dag er stilt til rådighet for Norsk filmutvikling for å

ivareta denne virksomheten oppleves generelt som positive, selv om det i

kapittel 6 er fremmet konkrete forslag til endret innretning på enkelte av

virkemidlenes praktiske utforming og gjennomføring for å øke institusjonens

målretting.

Det er utreders klare oppfatning at de endringsforslag som fremmes bør skje

innenfor rammen av at Norsk filmutvikling som organisasjon fremdeles skal

bestå som en sentral, profesjonell og uavhengig aktør i norsk filmbransje.

Det oppleves som både målrettet og rasjonelt at det uavhengige, kreative

miljøet som institusjonen representerer opprettholdes i en bransje som for

øvrig er sterkt preget av penger, prestisje og konkurranse. Det er behov for et

kvalitativt godt læringsmiljø som gir idéskapere og andre filmarbeidere

muligheter for personlig og kollektiv utvikling og refleksjon. Å bryte opp dette
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miljøet i sine enkelte bestanddeler vil være et tilbakeslag for arbeidet med å

målrette og dyktiggjøre bransjen.

Det oppleves for øvrig at det i dag ikke finnes noe reelt norsk marked for

planmessig og helhetlig videreutdanning av den målgruppen av filmarbeidere

som er Norsk filmutviklings primære. Ei heller er det funnet noe stort marked

som spesifikt er innrettet på de fagområder som institusjonen har som sin

kjerneaktivitet. Det nærmeste man kommer et slikt marked må være i Sverige

og Danmark, som har etter- og videreutdanning som en integrert del av sin

kunstfaglige grunnutdanning for ulike faggrupper.

Tilsvarende offentlige aktører som gir et helhetlig tilbud om etter- og

videreutdanning av filmarbeidere finnes i øyeblikket ikke i Norge, - utover

Norsk filmutvikling selv. Det er heller ikke noe som tyder på at det på kort sikt

vil bli etablert slike tilbud ved noen av de aktuelle kunsthøgskolene eller ved

Den norske filmskolen.

De aktørene som likevel eksisterer for enkelttiltak og enkeltkurs gjør Norsk

filmutvikling seg allerede bruk av i en viss grad, idet lærekrefter og

kursopplegg hentes inn fra inn- og utland på de aktiviteter som gjennomføres i

institusjonenes regi. Det er også innledet interessante samarbeid med

organisasjoner og institusjoner som kan få preg av å være mer langsiktig.

Det er imidlertid vanskelig å se at bransjen vil være tjent med å innføre et

system basert utelukkende på konkurranseutsetting av kurstiltak i et slikt lite

velfungerende marked.

Det skal naturligvis ikke utelukkes at dersom Norsk filmutvikling i vesentlig

grad endrer sine tilbud til filmarbeiderne vil det etablere seg nye aktører på

etter- og videreutdanningsmarkedet som kan ta over deler av Norsk

filmutvikling virksomhet. Dette vil i så fall sannsynligvis være på et rent

kommersielt fundert grunnlag, og det er derfor i dag vanskelig å se at slike

aktører i samme grad som Norsk filmutvikling vil kunne ta ansvar for en

helhetlig videreutdanning for filmarbeidere. Det er heller ikke enkelt å tenke
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seg at slike kommersielle aktører vil kunne tilby opplæringstiltak innenfor en

økonomisk ramme som er forenlig med de mange freelancernes ofte

økonomisk variable situasjon.

Det er av enkelte aktører også tatt til orde for at norsk filmprodusenter i større

grad enn tilfellet er i dag bør pålegges et ansvar for bevisst og målrettet

utvikling og videreutdanning av filmarbeidere. Dette er en besnærende tanke ut

fra et resonnement om effektivitet og den nærhet som idéskapernes med et slikt

system vil få til praktisk produksjonsarbeid.

Det advares likevel mot å pålegge et slikt ansvar på en faggruppe som, så vidt

vites, selv foreløpig ikke har gitt klart uttrykk for at de ønsker det. Et

utviklings- og utdanningssystem som er basert på tvang eller motvilje vil neppe

gi tilsiktede resultater. Dersom utviklingen skal trekkes i denne retningen må

utgangspunktet være at produsentenes selv utviser både vilje og evne til å ta et

helhetlig ansvar for denne typen oppgaver.

Forslaget reiser også et betimelig spørsmål om en slik direkte kobling mellom

opplæringsaktiviteter og produksjonsarbeid over tid er formålstjenlig sett ut fra

hensynene til mangfold og variasjon i filmproduksjonenes idétilfang.

Spørsmålet er likevel om Norsk filmutvikling ut fra statens overordnede

målsetting om modernisering, effektivisering og forenkling av offentlig sektor

bør opprettholdes som eget forvaltningsorgan underlagt Kultur- og

kirkedepartementet eller om institusjonen kan og bør bevare sin identitet,

profesjonalitet og uavhengige stilling i en organisatorisk modell som ikke

forutsetter en slik direkte forankring.

Selv om Norsk filmutvikling er en liten institusjon, hva budsjett og antall

ansatte angår, må den likevel oppfylle de krav til styring, rapportering og

administrasjon som tilligger ethvert statlig forvaltningsorgan. Institusjonen har

ikke eget styre, og ressurser som brukes på administrasjon og ledelse av

institusjonen for øvrig er anslått til i underkant av ett årsverk. Det er derfor
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ingen vesentlig økonomisk gevinst å hente ved eventuelt å slå institusjonen

sammen med andre forvaltningsorganer eller legge den inn under ett av disse.

En mulig sammenslåing vil likevel minske departementets styringsspenn og

rapporterings- oppfølgingsarbeid overfor statlig filmsektor. Likeledes vil en

sammenslåing kunne gi positiv effekt i form av færre rapporteringslinjer og

mindre koordineringsbehov og byråkrati mellom departementets underliggende

organer på filmområdet. Som en positiv bieffekt vil sammenslåtte

forvaltningsorganer legge til rette for økt samarbeid og resursutveksling på

tvers av oppgaver, tildelte virkemidler og organisasjonsgrenser.

Innholdsmessig har Norsk filmutviklings ulike virkemidler klare

berøringspunkter med aktiviteten og tilbudene på Den norsk filmskolen på

Lillehammer. Det vil derfor være et mulig scenario å tenke seg at ulike

virkemidler som i dag er tillagt Norsk filmutvikling i fremtiden legges til

denne utdanningsinstitusjonen, eller at Norsk filmutvikling knyttes opp til

skolen rent organisatorisk.

Filmskolen representerer utvilsomt et sterkt og fremtidsrettet miljø for

grunnutdanning av profesjonelle filmarbeidere, med gode lærekrefter, som selv

har praktisk erfaring fra bransjen. Skolen er likevel relativt nyetablert og har

ifølge en nylig avgitt evalueringsrapport fremdeles et stykke vei å gå før den

har befestet sin status og posisjon. Dette gjelder både overfor det norske

filmmiljøet og overfor det høgskolesystemet den er en del av.

Det er tidligere i denne utredningen tatt til orde for at Norsk filmutvikling og

Den norsk filmskolen bør søke å finne praktiske samarbeidspunkter som i sum

vil styrke den samlede etter- og videreutdanningen av filmarbeidere i Norge.

Utreder kan ikke se at det på nåværende tidspunkt er noe reelt grunnlag for en

større integrering av de to institusjonenes virksomhet utover dette, verken ved

overføring av oppgaver eller ved noen form for organisatorisk sammenslåing.

Den norske filmskolen fører for øvrig fremdeles en ressursmessig indre kamp i

høgskolesystemet som ikke er noe godt utgangspunkt for integrering av

oppgaver med Norsk filmutvikling.
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I en vurdering av om Norsk filmutvikling forvaltningsmessig kan tenkes

integrert sammen med et annet forvaltningsorgan under Kultur- og

kirkedepartementet er det Norsk filminstitutt og Norsk filmfond som naturlig

peker seg ut som kandidater. Begge kandidatene har fysisk tilhold i samme

bygning som Norsk filmutvikling i Oslo sentrum og begge utgjør sentrale

institusjoner i den samlede statlige filmforvaltning.

Norsk filminstitutt skal primært ha sin overordnede virksomhet knyttet til

bevaring av historisk film og formidling av ny. Arkiv og utlån inngår i deres

portefølje, i tillegg til publikumsrettede tilbud som Cinemateket og

butikkvirksomhet. Instituttet har ingen utviklings- eller produksjonsrelaterte

aktiviteter.

Norsk filminstitutt har få eller ingen naturlige, oppgavemessige kontaktflater

mot Norsk filmutviklings virksomhet. Det er derfor vanskelig å se at det vil

kunne komme noen stor faglig synergieffekt ut av å organisere de to

forvaltningsorganene samlet, utover det rent administrative og ledelsesmessige.

Dette kan selvsagt også snus til å være et positiv utgangspunkt, i den forstand

at de to virksomhetene ikke vil være i noen form for konkurransesituasjon seg i

mellom og at de derfor bør kunne leve side og side i skjønn harmoni, - under

felles ledelse og administrasjonssystem.

Å legge organisasjonen Norsk filmutvikling forvaltningsmessig inn under

Norsk filminstitutt som en egen autonom enhet eller avdeling er derfor en

organisatorisk mulig løsning. Alle administrative funksjoner blir da ivaretatt

felles for de to, men de to institusjonene opprettholder for øvrig sine respektive

oppgaver og virkemidler. I en slik løsning må det selvsagt likevel letes etter

faglige og oppgavemessige synergieffekter som kan gi en tilleggsverdi utover

det rent administrative.

Norsk filmfonds virkemidler er hovedsakelig rettet mot produsenter og

filmproduksjon gjennom ulike støtteordninger og tilskudd. Norsk filmfond har

siden det ble etablert i 2001 i stadig økende grad blitt det forvaltningsorgan
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som departementet i ulike sammenhenger benytter som diskusjonspartner og

praktisk eksekutør av oppgaver. Til tross for en ulik innretning av

institusjonens virkemidler ligger deler av dens virksomhet på mange områder

svært tett opp til Norsk filmutviklings område. Dette kan best illustreres ved at

de to institusjonene allerede har et samarbeid i flere sammenhenger, og at

tendensen går mot å utvide dette samarbeidet ytterligere

Mange av bransjens egne aktører har et nærmest ”hat- og elskovsforhold” til

Norsk filmfond. Institusjonen er som en følge av de støtteordninger og

virkemidler den besitter en viktig og helt nødvendig samarbeidspartner for å få

en filmproduksjon realisert i Norge. Rollen som ”velgjører og bøddel” gir

samtidig Norsk filmfond en prestisjefylt maktposisjon som mange

filmarbeidere frykter og ønsker en motvekt mot.

Utreder er enig med kritikerne i at det er maktpåliggende å opprettholde flere

uavhengige miljøer som hver for seg forvalter deler av statens samlede

virkemidler på filmfeltet. En for stor maktkonsentrasjon ett sted vil gå i retning

av at virkemidlene monopoliseres, med tilhørende fare for ensretting og

variasjonstørke i filmuttrykkene som resultat. Samtidig vil opprettholdelse av

flere uavhengige miljøer være en systemmessig bidragsyter til at de viktige

diskusjonene og interessemotsetningene som alle kunstneriske prosesser er

avhengig av blir holdt levende som næring til stadig kvalitetsforbedring og

utvikling.

Dette til tross, utreder har etter utprøving av mange alternative modeller

kommet til at Norsk filmutvikling og Norsk filmfond i dag er de to

forvaltningsorganer på filmfeltet som har størst fellesskap i sine målsettinger,

og derfor bør ha størst gjensidig nytte og glede av også et organisatorisk

fellesskap.

En slik felles forvaltningsenhet må etter utreders oppfatning imidlertid være

basert på at Norsk filmutvikling opprettholdes som en egen organisatorisk

enhet under Norsk filmfond, og bevarer sitt navn. Dette kan skje ved at Norsk

filmutvikling etableres som en egen avdeling, seksjon eller liknende, og
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lederen av enheten rapporterer til Norsk filmfonds direktør. Enheten blir for

øvrig en del av Norsk filmfonds administrative og styringsmessige system.

Like viktig vil det være at ”avdelingen Norsk filmutvikling” får tildelt egne

virkemidler og budsjettrammer direkte fra departementets side, og at disse

midlene øremerkes for Norsk filmutviklings virksomhet. Avdelingen må derfor

ha full autonomi i forhold til Norsk filmfonds øvrige disposisjoner, og fondets

direktør og styre er dermed henvist til å styre avdelingens virksomhet ut fra de

øremerkede forutsetninger som ligger til grunn for avdelingens eksistens.

En slik løsning åpner for at administrasjon og økonomioppfølging skjer samlet

for de to enhetene, samtidig som Norsk filmutvikling opprettholdes som et

selvstendig og uavhengig virksomhetsområde, og kan markedsføre sine tilbud

og aktiviteter under eget navn. Det bør ligge vel til rette for utvidet samarbeid

på viktige områder mellom Norsk filmutvikling og Norsk filmfonds

medarbeidere, og mulighetene for å ta ut gode synergieffekter ved å se

aktiviteter, støtteordninger og oppgaver i sammenheng bør absolutt være til

stede.

Dersom de foreslåtte endringene i Norsk filmutviklings innretning av sine

virkemidler gjennomføres, vil det ha som resultat at Norsk filmutvikling fra sin

uavhengige avdelingsposisjon i Norsk filmfond vil ha et overordnet

programmeringsansvar for filmbransjens samlede kompetanse- og

utviklingsbehov knyttet til etter- og videreutdanning. Dens rolle som ”et

kompetanse- og utviklingssenter for hele det norske filmmiljøet”, slik Kultur-

og kirkedepartementet har uttrykt det i institusjonens tildelingsbrev for 2003,

vil dermed bli ivaretatt, ved at Norsk filmutvikling tar et ansvar for å

tilrettelegge for et samlet og helhetlig utviklingstilbud for bransjen. Norsk

filmutvikling får dermed et programmerings og/eller repertoaransvar som til en

viss grad kan sammenliknes med en kunstnerisk leders ansvar på et teater eller

i et orkester. Som tilfellet er for det sammenligningsgrunnlaget som er valgt,

bør lederen av virksomheten tilsettes på åremål.
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Det er åpenbare grunner til at et slikt repertoaransvar ikke bør integreres i

Norsk filmfonds øvrige oppgaver og virksomhet, men må holdes strengt atskilt

fra dette. I denne sammenheng er utreder enig med kritikerne i at Norsk

filmfond ikke må utvikle seg til en institusjon med makt og styring over alle

virkemidlene som stilles til disposisjon for bransjen. Ingen i bransjen, og

kanskje aller minst Norsk filmfond selv, er tjent med at det mangfold og

idémylder som etter hvert vokser frem i norsk filmbransje blir hindret i å

utvikle seg videre. Da trengs det bidrag fra flere og uavhengige miljøer.


