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EVALUERING AV NORSK FILMUTVIKLING – FORSLAG TIL ALTERNATIVA 
MODELLER FOR ORGANISERING AV OPPGAVER. 
 
HØRINGSUTTALELSE FRA DEN NORSKE FILMSKOLEN 
 
 
I slutten av juni i år mottok Den norske filmskolen ovenstående utredning til høring.  På 
grunn av tidspunktet høringsnotatet ble sendt ut på og den korte høringsfristen, har 
høringsuttalelsen måtte utformes i en periode da det faglige personalet har hatt ferie. Det har 
derfor ikke vært mulig å foreta noen interne diskusjoner om utredningens forslag, og det har 
derfor heller ikke vært mulig å komme med noen overordnede konstruktive tilleggsforslag.  
Filmskolen støtter uttredningens forslag og konklusjoner og vil gjerne bidra i den videre 
prosessen med innspill og dialog hvis ønskelig.   
 
Høringsuttalelsen har i likhet med deler av utredningen blitt til under tidspress.  Vår 
bemerkning er at historieskrivningen tildels er feilaktig. En nærmere spesifikasjon av disse er 
beskrevet i vedlegg til dette brevet.   Filmskolen tror at en korrekt beskrivelse av fortiden vil 
kunne bidra til å unngå feilaktige prioriteringer og beslutninger i fremtiden. Vi kan imidlertid 
ikke se at disse feilaktigheter i noe vesentlig grad påvirker de anbefalinger som fremmes i 
utredningen. 
 
 
Med hilsen 
Den norske filmskolen 
 
 
Malte Wadman 
Faglig leder 
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EVALUERING AV NORSK FILMUTVIKLING – FORSLAG TIL 
ALTERNATIVE MODELLER FOR ORGANISERING AV OPPGAVER. 
 
HØRINGSUTTALELSE FRA DEN NORSKE FILMSKOLEN 
 
Evalueringen av Norsk Filmutvikling er en enmannsutredning gjennomført på kort 
tid.  Dokumentet  bærer i noen grad preg av dette  særlig når det gjelder  
historiebeskrivningen. Det kan også settes spørsmål ved om utvalget på 40 
enkeltpersoner kan anses å være et representativt utvalg. Ut fra forutsetningene har 
imidlertid utreder gjort et omfattende arbeid og konklusjonen synes å være viktige og 
gir et godt grunnlag for en konkret beslutning 
 
Evalueringen konkluderer med noen hovedpunkter: 
 

• At tilbudene fra NFU/SSFF har vært viktige for filmbransjen og at kursene har 
vært relevante.. 

 
•  Kritikken som har kommet fram i filmbransjen går i hovedsak på 

resursbruken.  
 

• Det etterlyses klarere mål og rendyrking av virksomheten. Det etterlyses også i  
denne sammenheng et utvidet samarbeid med norske og internasjonale 
opplærings- og utviklingsmiljøer. 

 
• Det foreslås at NFU opprettholder sitt navn og sin identitet, men at 

institusjonen forvaltningsmessig legges under Norsk Filmfond uten at dette 
måtte påvirke NFUs  repertoaransvar for kurs og utviklingsarbeid. 

 
I tillegg til disse hovedpunkter foreslås en del mindre tiltak som f.eks at det bør tas ut 
en egenandel av kursdeltagere. 
 
Da vi vil kommentere selve historieskrivingen i et separat vedlegg så har vi ikke noen 
kommentarer til utredningens punkter 1, 2 og 3.   
 
4 Kriterier og metoder for vurdering av måloppnåelse. 
Filmskolen vil slutte seg til utreders skepsis til kvantitative resultatindikatorer for 
driften av denne type virksomhet. Forsøk på å oppnå en kvantitativ økning i 
virksomheten ved for eksempel å øke antall forfattere i manuskriptutviklings-
ordningen, vil kunne lede til fragmentering og til slutt virke mot sin hensikt.  Hvis 
ikke økningen av midlene til virksomheten økes i takt med en ekspansjon av 
aktiviteten vil dette kunne resultere i en svekket kvalitet.  Det overordnede målet i 
denne sammenheng vil være å opprettholde eller øke kvaliteten. 
 
 
5.2 Om Norsk filmutviklings virksomhet og virkemidler 
På 60 og 70 tallet var Norge et foregangsland innen etterutdanning og talentutvikling 
(kfr. Vedlegg).  Denne virksomheten som omfattet filmopplæring ved Norsk 
Filminstitutt, Studieavdelingen ved Norsk Film og Staten Studiesenter for Film, har i 
over 30 år vært inngangsporten for de fleste av dagens aktive filmarbeidere. Det er 
derfor helt naturlig at bransjen reagerer med forbauselse og sinne når en foreslår 
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nedleggelse av NFU.  Dette særlig fordi hele bransjen er på vei inn i det største 
paradigmeskiftet i film og TVs historie. Vi har altså full forståelse for miljøets 
reaksjoner og skuffelse ved nedleggingsbeslutningen sist sommer 
 
5.2 a) Møteplassen 
Dette er sannsynligvis den viktigste enkeltfunksjonen som SSFF/NFU har hatt i 
mange år. Filmbransjen består av mange frilansere som har minimalt med møteplasser 
bortsett fra under noen intense uker under opptak.  Tidligere fungerte Norsk Film AS 
som en møteplass, men heller ikke denne eksisterer etter at Norsk Film ble lagt ned.  
Norge har altså i motsetting til andre nordiske land bygget ned og fragmentert 
møteplassene. Vi håper på å kunne se en utvikling i motsatt retning med det første 
gjennom ytterligere satsing også andre steder enn i Oslo. Imidlertid er det viktig å 
være klar over at det ikke går an å institusjonalisere møteplassene. Det kan også 
diskuteres hvorvidt denne type kunstneriske og praktiske møteplasser er riktig å legge 
til Filmens Hus.  Dette vil sannsynligvis være en annen diskusjon. Vårt forslag er i 
denne sammenheng er å flytte møteplassen til et mer praktisk/kunstnerisk miljø! 
 
5.2 b) Kursvirksomheten 
Dette er det området hvor Filmskolen og NFUs virksomhet vil være overlappende. 
Det er også innen dette område som de nasjonale filmskolene i Sverige og Danmark 
bedriver en omfattende virksomhet. Her var altså Norge et foregangsland og hadde 
etablert denne virksomhet flere år før Dramatiska Institutet i Stockholm og Den 
Danske Filmskolen.  Kursene har helt siden begynnelsen av Filmopplæringen og ved 
opprettelsen av Studiesentret vært kjernen i virksomheten.  
 
I innstillingen fra planleggingsgruppen for oppretting av Den norske filmskolen står 
det klart  at :”Den norske filmskolen skal utvikle etter- og videreutdanning i 
samarbeid med Statens Studiesenter for Film.”Filmskolen vil understreke at det både 
er ønskelig og viktig med et tettere samarbeid mellom Norsk Filmutvikling og Den 
norske filmskolen. Lærere og professorer fra Filmskolen kan trekkes inn i 
kursvirksomheten ved NFU og det kan utvikles kursmoduler som vil kunne fungere 
både i grunnutdanningen ved Filmskolen, og som  etterutdanningstilbud til bransjen.  
Det er imidlertid i denne sammenheng viktig å ta hensyn til de forskjellige 
forutsetninger som foreligger.  
 
Den norske filmskolen med 72 studenter i utdanning hver dag  har en lang 
planleggingshorisont og har vanskeligere for å snu seg rundt like raskt som en 
institusjon som NFU.   Til nå har samarbeidet mellom de to institusjonene basert seg 
kun på ad hoc møter med sparsomme resultater.  Det er et sterkt ønske å etablere et 
nærmere og mer strukturert samarbeid, hvor NFU kan trekke veksler i sin 
langtidsplanlegging på det kontinuerlige arbeid som foretas ved DNF.   Dette vil 
kunne hjelpe både ved å konkretisere litt mer langsiktige mål så vel som å utvide 
kursvirksomheten til andre faggrupper. I denne sammenheng kan nevnes at DNF 
sammen med Figurteaterakadenmiet i Fredrikstad og KhiO ved fakulteten for 
Scenekunst planlegger etableringen av et scenografistudium. 
 
Vi vil ikke spesielt kommentere forslaget om egenbetaling, men er enig i at det er 
viktig at det ikke utvikles noen form for kurselite. Dette er et fenomen som de siste 
årene har blitt tydelige i MEDIA Plus kursvirksomhet i Europa, hvor samme personer 
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med samme prosjekt nå snart har reist rundt på de fleste utviklingsprosjekt uten at 
prosjektet av den grunn har blitt særlig mye bedre. 
 
5.2 c) Manusutvikling 
Bortsett fra at historieskrivingen her er feil (kfr. Vedlegg) er vi enig i at dette er en 
ordning som har fungert bra for utviklingen av manus, men også for å profesjonalisere 
manusforfatterne i Norge.  Ordningen har vært med på å gi forfatterne 
utviklingsmuligheter på sine premisser.  Det må påpekes at dette alltid har vært 
hovedhensikten med ordningen. SSFF/NFU skal ikke eie noen rettigheter i 
prosjektene.  Forfatterne skal selv kunne gå til en produsent eller et 
produksjonsselskap. Det blir ikke utbetalt penger til opsjoner eller filmretter. Dette må 
forfatterne selv styre eventuelt gjennom en produsent. 
 
Her er vi altså helt enig i utreders beskrivelse av virkeligheten og det viser seg at hele 
2/3 av forfatterne i ordningen allerede benytter seg av en produsent. Det er imidlertid 
viktig som utreder også peker på, at det finnes en mulighet for en forfatter til å søke 
støtte for å utvikle et manus uten at han først har gjort avtale med en 
produsent/produksjonsselskap. 
 
Det er vanskelig å kommentere noen av de innsigelser mot ordningen som utreder her 
peker på uten å vite hvilke informanter som har fremført disse. Som utreder trekker 
fram i  begynnelsen av utredningen er at den norske filmbransjen en meget heterogen 
masse.  
 
Holdningen at det er et personlig ansvar for en forfatter å utvikle seg, og ikke noe som 
staten bør støtte, bør i konsekvensetikkens navn kunne gjelde for alle faggrupper 
innen film, og derved skulle hele hensikten med NFU egentlig forsvinne. Selve 
prosjektutviklingen ligger under Norsk Filmfonds virksomhet. 
 
Den andre holdningen som det pekes på, er at det kun er manusideén som skal 
utvikles og at det deretter er produsent og regissør som skal komme inn i bildet.    Det 
er lettere å ”tenne på” noe en selv har deltatt i utviklingen av. Om dette nødvendigvis 
vil bety bedre filmmanuskript stiller vi oss imidlertid sterkt tvilende til. En ordning 
som kun har som hensikt å finne frem idéer virker også lite kompetanseutviklende på 
selve manusprosessen, hvor det ser ut til at omskrivingen er den mest tid- og 
arbeidskrevende prosessen. 
 
Det hevdes i utredningen at  for mange forfattere er inne i manusutviklingen  
samtidig.  Filmskolen er enig i at dette kan være en trussel mot hele ordningen. 
Problemet er allerede kommentert i forhold til kvantifiseringen av resultatmål. Det må 
ikke være et resultatmål at flest mulig forfattere til alle tider skal være med i 
ordningen og at dette tallet helst skal øke for hvert år. Etter hva vi kan se står 
ordningen allerede i fare for å fragmenteres hvis det ikke den tilføres betydelig mer 
resurser -  eller strammes til. 
 
5.2 d) Markedsføring 
Filmskolen mener at markedsføringen av tilbudene kan blir bedre og styrkes.  
Markedsføringen bør få en mer langsiktig profil, men likevel kunne være fleksibel og 
raskt kunne justeres. 
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5.3 Om målgruppene for Norsk filmutviklings virksomhet 
Her er vi enig med både utreder og Ole Brumm; ”Ja takk begge deler!” Vi ser ikke 
noen forskjell på disse to gruppene. Her er det umulig å trekke grenser.   Skal en 
person som har lagd en kortfilm før han/hun begynner på filmskolen, betraktes som 
profesjonell og en som har avsluttet en utdanning ses på som grunnutdannet?  I  
fremtiden vil vi i større grad enn i dag se at det som betraktes som grunnutdanning for 
noen grupper, vil ses på som etter- eller videreutdanning for andre grupper. 
 
Vi er altså helt enig i utreders konklusjon om gjensidig ”befruktning” mellom 
generasjoner og faggrupper. Vi mener også at dette bør styrkes snarere enn svekkes. I 
fremtiden håper vi at film skal bli en like ”moden” kunstart ”/bransje som musikk, 
teater og billedkunst og dermed ta opp i seg flere generasjoner og flere ”tendenser”.  
Vi er, delvis som en konsekvens av ovenstående, enig i utreders anbefaling om en 
styrking av ”møteplass-aktiviteter” samtidig som målrettingen av virksomheten økes. 
 
Hvorvidt forslaget med egenbetaling vil ha den hensikt som forutsettes, er vi noe mer 
skeptiske til.  Vi tror man bør søke andre måter for å begrense kursgjengangere som 
benytter tilbudet ”når man ikke har noe annet å gjøre”.   Vi er enig i at det er farlig 
hvis de passive holdningene som utreder beskriver, finner fotfeste i miljøet. 
 
Det viktigste i dette avsnittet er at NFU i større grad bør utvikle et mål med 
virksomheten. Med dette mener vi at NFU må utvikle langsiktige strategiske mål med 
årlige handlingsplaner og definert virksomhetsidé.   
Det er som tidligere nevnt, vanskelig å samle en så heterogen og spredd bransje som 
filmbransjen til å komme med noen samlede innspill. Kanskje er det bedre å gi 
bransjen muligheter til å reagere på handlingsplaner og virksomhetsideer.   
 
Ovenstående forslag må ses på som et tillegg til den kontinuerlige undersøkelsen som 
NFU må foreta i bransjens organisasjoner og i avgrensende utdanningsmiljøer som 
f.eks, Den norske filmskolen. 
Vi er også enig med utreder i at samarbeidet mellom Den norske filmskolen og NFU 
bør utvikles og formaliseres. 
 
Utvikling av samarbeidet  over faggrenser som f.eks. samarbeid med KhiO og KhiB 
bør kunne utvides.  Samarbeid med DIK (Dramatiska Institutets Kursverksamhet) i 
Stockholm og Den Danske Filmskolens Etterutdanning bør kunne utvikles blant annet 
gjennom en aktiv deltagelse i NORDICIL hvor NFU er medlem..  For tiden er lederen 
for Etterutdanningen ved DDF også koordinator i NORDICIL.  En bør imidlertid i 
denne sammenheng være klar over at det også tildels vil forekomme en viss 
konkurranse mellom disse institusjonene.   
   
Vi er ikke klar over i hvilken utstrekning Norsk Filmutviklings egne medarbeidere har 
drevet med  noe omfattende kursvirksomhet. Vi er enig i utreders skepsis til å bygge 
opp en stab med fast ansatte da dette lett vil bidra til en konserverende utvikling. Noe 
som absolutt ikke er hensiktsmessig i denne type virksomhet. Imidlertid er det 
samtidig viktig å etterstrebe en langsiktig kompetanseheving av kjernepersonell da 
virksomheten er av spesiell karakter. 
 
Vi er usikker på utreders argumentasjon i forhold til manusutviklingsordningen. Vi er 
imidlertid enig i at det ikke er hensiktsmessig å satse så bredt at fordypningen på de 
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prosjekt som er av særlig interesse svekkes. Vi tror ikke på et formalisert samordning 
mellom manusordningen i NFU og konsulentene i Norsk Filmfond.    Vi opplever vel 
at utreder også selv seinere argumenterer mot denne type samordning da han klart ser 
forskjellen mellom de to institusjonenes hovedmål. 
 
Kap 7 – Drøfting av alternativ organisasjonsmåter for virkemidler tillagt Norsk 
Filmutvikling. 
 
I dette kapitel ønsker vi kun å peke på to ting. 
 

1. Vi er helt enig i utreders klare oppfattning om uansett hva som skjer så bør 
Norsk Filmutvikling bestå som en sentral, profesjonell og uavhengig aktør 
innefor sitt område. 

 
2. På det nåværende tidspunkt synes det vanskelig for Filmskolen å overta ansvar 

for den virksomhet som NFU tilbyr i dag.  Spesielt gjelder dette utviklingen av 
møteplassene. Hovedaktiviteten bør ligge i Oslo, men det er også viktig at 
filmmiljøene på Vestlandet og i Nord Norge støttes.  
Manustutviklingsordningen må ikke regionaliseres av hensyn til risikoen for å  
svekke statusen i forhold til produsentmiljøet. 

 
Filmskolen har ingen sterke meninger om NFU skal knyttes til Norsk Filminstitutt 
eller Norsk Filmfond dersom det ikke er mulig å opprettholde NFU som en egen 
institusjon. Vi er  imidlertid skeptiske til en for tett samlokalisering av institusjonene. 
Som nevnt tidligere ville det vært en fordel hvis virksomheten til NFU var lokalisert 
til et mer praktisk kreativt miljø enn hva som er tilfelle i dag. At dette skulle svekke 
kontaktene med andre forvaltningsorganer er mulig, men da må en også spørre seg 
hva som er hovedhensikten med virksomheten. 
 
KONKLUSJONER 
 
Den norske filmskolen stiller seg i hovedsak positive til utreders 
virkelighetsbeskrivelse og flere av forslagene. Vi tar imidlertid forbehold for en noe 
summarisk og til tider feilaktig historiebeskrivelse som vi har prøvd å korrigere i 
vedlegg. 
 
Vi er altså enig i utreders forslag om større målretting i Norsk Filmutviklings 
virksomhet, samtidig som vi foreslår at det legges ned et større arbeid med å utarbeide 
planer både på lang og kort sikt. I denne sammenheng ønsker Den norske filmskolen å 
bidra på en mer strukturert måte og med klarere mål. 
 
Vi er usikre på forslaget om egenbetaling, men er enig i behovet for å opprettholde 
statusen på virksomheten. 
 
Vi er enig i at NFU bør utvikle en større kontaktflate med andre aktører både i inn- og 
utland og som sagt tidligere så stiller Den norske filmskolen opp på denne type 
samarbeid.  I den sammenhengen må vi imidlertid understreke at vi ønsker et 
samarbeid som også tar hensyn til våre forutsetninger d.v.s. en mer langsiktig 
planlegging. 
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Vi er helt enig i utreders konklusjon at Norsk Filmutvikling opprettholder sitt navn og 
identitet som selvstendig og uavhengig organisasjon. Noen tilknyttingsform til andre 
institusjoner innen filmområdet vil vi ikke ta stilling til da det er vanskelig å se hvilke 
konsekvenser dette vil medføre  
 
Lillehammer, 7. august 2003  
 



VEDLEGG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA DEN NORSKE FILMSKOLEN 
 
NOEN FAKTAKORRIGERINGER OG TILFØYELSER 
 
 
 
Da vi har registrert noen feil i historiebeskrivelsen i utredningen ”VURDERING AV 
VIRKEMIDLER OG ORGANISERING AV NORSK FILMUTVIKLINGS 
OPPGAVER”, så tar vi oss den frihet i dette vedlegg å komme med noen 
korreksjoner. Vi vil påpeke at korreksjonen ikke vil påvirke konklusjonene i 
uttredningen i større grad.  Med tanke på framtidig behandling av stoffet, føler vi at 
det er viktig at feilene korrigeres for at de ikke skal bli stående som sannheter. 
 
Vedr. 
 
3.1 Opprettelse av institusjonen 
Filmopplæringen ved Norsk Filminstitutt ble opprettet i 1967 og hadde som 
hovedoppgave å gi etter- og videreutdanning til norske filmarbeidere innen alle 
fagfunksjoner. 
 
Studieavdelingen ved Norsk Film AS ble opprettet i 1973 og hadde som 
hovedoppgave å lage kortere spillefilmer (novellefilmer). Hensikten var at yngre 
regissører og til dels andre fagfunksjoner skulle ha en mulighet til å prøve seg under 
tilnærmet profesjonelle forhold før de kastet seg ut i en helaftens spillefilm.  Blant 
mange som debuterte var blant annet Leidulv Risan med ”Sendetid” og Vibeke 
Løkkeberg med ”Regn”. 
 
I 1985 ble begge disse institusjonene nedlagt og oppgavene overført til Statens 
Studiesenter for Film som ble åpnet av statsråd Langslet i de tidligere lokalene til 
Filminstituttet i Aslakveien på Røa.   SSFF ble allerede fra begynnelsen tillagt 
forvaltningen av Statens Filmrekrutteringsstipend.  SSFF hadde mange oppgaver, men  
institusjonen skulle ikke drive med grunnutdanning.   
Etter hvert ble institusjonen tillagt forvaltningen av Trollfondet, Manusutvikling, 
Prosjektutvikling for spillefilm (i en periode) og Novellefilmordningen. Mange 
regissører og manusforfattere var på forskjellige måter aktive i denne periode ved 
SSFF som f.eks. Marius Holst, Hilde Heier, Bent Hamer, Erik Skjoldbjerg, Pål 
Sletaune, Caroline Frogner, Pjotr Sapegin og Harald Schwart. 
 
5.2 b) Kursvirksomheten 
Dette er ikke feil og det går sikkert an å hevde at Den norske filmskolen som 
institusjon er ”et for ferskt miljø”.   Fra vårt eget ståsted opplever vi snarere miljøet 
som meget tungt både på kompetanse og erfaring.  Samtidig har Filmskolen et meget 
stort nettverk gjennom kontakter i NORDICIL, GEECT, CILECT og gjennom 
Erasmus-avtaler med flere Europeiske filmskoler. 
 
5.2 c) Manusutviklingsordningen. 
Før manusutviklingsordningen ble opprettet ved Statens Studiesenter for Film i 1990 
eksisterte en manusstøtteordning direkte underlagt Kulturdepartemenetet som ble 
forvaltet av et utvalg. Denne ordning hadde betydelig mindre midler til rådighet 
samtidig som forvaltningen av ordningen var kostbar. Det var også en passiv ordning 



som i liten eller ingen grad fulgte opp de søkere som fikk tilskudd. Disse tilskudd var  
av en størrelse som det egentlig ikke gikk an å forvente noen resultater fra.   Denne 
ordning ble oppfattet av mange som en sosial ordning snarere enn noe som krevde 
innsats fra søkerne. 
(Norsk Film AS drev muligens også på dette tidspunkt manusutvikling til prosjekter 
som en selv ønsket å sette i produksjon. Dette var alle prosjekter som Norsk Film AS 
hadde rettighetene til og som fortsatt på dette tidspunkt var ført opp som aktiva i 
selskapets balanseregning.) 
 
6. Vurdering av Norsk Filmutviklings virkemidler og organisering av oppgaver. 
Som det fremgår av den tidligere historieskrivingen så var den norske satsingen på 
etter- og videreutdanning samt de såkalte ”Greenhouse”- produksjonene unik fra 1967 
og utover i 70- og 80-årene.  Grunnen til dette var sannsynligvis at en ønsket å 
kompensere for en nasjonal filmutdanning. Grunnutdanningene innen film ble i alle 
de andre nordiske land opprettet på midten av 1960-årene. Det tok lang tid før de 
andre nordiske land opprettet avdelinger innen filminstitutt eller filmskoler for etter- 
og videreutdanning, novellefilm og manusutvikling. 
I Sverige startet DIK-kursene så smått i midten av 70-åra. I Finland satset man på å 
sende folk til lengre eller kortere kurs i utlandet og bygde derfor ikke opp egne 
institusjoner.  Vi er usikre hvorvidt ordningen eksisterer fortsatt.   
Den Danske Filmskolen var den siste som opprettet en avdeling for etterutdanning.  
Dette skjedde i begynnelsen på 90-tallet.   Avdeling er i likhet med kursvirksomheten 
ved Dramatiska Institutet i Stockholm organisert sammen med grunnutdanningen. 
Etter- og videreutdanningsavdelinger i Danmark og Sverige har ikke noe ansvar for 
manuskriptutvikling, filmverksted eller novellefilmproduksjon. Det Danske 
Filminstituttet har nylig besluttet å opprette en avdeling for talentutvikling i 
forbindelse med at den tidligere ”Novellefilmordningen” nedlegges. 
 
 
Lillehammer, 6. august 2003  


