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Høringsuttalelse -  forslag til endring i  forskrift  om tilskudd til audiovisuelle
produksjoner.

Film3 har mottatt forslag til endring om tilskudd til audiovisuelle produksjoner fra Kultur-
og kirkedepartementet.

Film3 AS  har følgende kommentarer til høringsutkastet:

1. Dersom forskriftene endres i henhold til departementets forslag, vil det være
umulig å få til en gjennomføring av de regionale initiativ som er iverksatt for å
fremme film- og fjernsynsproduksjon som en del av næringsutviklingen i regionene.

2. Departementets forslag gir regionale offentlige tilskudd en status som vil gjøre det
umulig for filmskapere å benytte seg av de midler som stilles tit disposisjon.

3. De foreslåtte forskriftsendringene er i klar motsetning tit den filmpolitiske
utviklingen Stortingets familie, kultur og administrasjonskomite legger opp tit
gjennom følgende dokumenter:

a. Budsjettinnst. S. nr. 2 (2002 - 2003)
b. Budsjettinnst. S. nr. 2 (2003 - 2004)
c. Inst. S. nr. 155 (2003 - 2004) Kulturmeldingen
d. Budsjettinnst. S. nr. 2 (2004 - 2005)

4. EU-landenes praktisering av notifikasjonsreglene knyttet til regionale filmfond er
forskjellig fra den praksis Kulturdepartementet legger opp til for norske regionale
filmfond. Film3 AS har merket seg Kulturministerens standpunkt i forhold til ESAs
oppfatning av innføring av spillemonopol i Norge sammenlignet med praktiseringen
av tilsvarende ordning i Sverige. Film3 AS mener at EUs praktisering av
notifikasjonsreglementet for regionale filmfond også bør gjelde i Norge.

Konklusjon:
Film3 AS ber om at Departementet snarest starter arbeidet med å følge opp Stortingets
pålegg om å finne fram til ordninger som kan fungere tilfredsstillende ut fra de
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målsettinger Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomite har gitt uttrykk for når
det gjelder etableringen av regionale filmfond og plasseringen av de regionale fondene i
den framtidige nasjonale filmpolitikken.

Film3 AS ber også om at EUs praktisering av notifikasjon av regionale filmfond gjøres
gjeldende for Norske regionale filmfond.
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