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Svar - Høring - Rapporten " Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske
filmbransjen"
Vi viser til brev av 11.01.2006 vedr. høring i tilknytning til rapporten "Kartlegging og vurdering av
utviklingen i den norske filmbransjen".
I møte 08.02.06 fattet Trøndelagsrådet (det politiske samarbeidsorganet mellom Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkesekommune og Trondheim kommune) følgende vedtak i
TR-sak 03.06 - Innspill til Rambøll-rapporten og prosess for etableringen av et
toppfinansieringsfond

for spillefilm

i Midt-Norge:

Trøndelagsrådet oppfordrer høringsinstansene for Rambøll- rapporten til å komme med enfelles
uttalelse på vegne av regionen.

Trøndelagsrådet anbefaler de trønderske høringsorganene for Rambøll-rapporten
vurdering av den norske filmbransjen" å gi følgende tilbakemelding:

"Kartlegging og

Trøndelag satser nå tungt på å bygge opp et regionalt filmmiljø. Dette skjer i første omgang ved
etableringen av Midtnorsk filmsenter, og på oppbyggingen av Kosmorama - Trondheim
internasjonale filmfestival, der også lokale filmproduksjoner har en viktig rolle.
Rambøll-rapporten utelukker videre utvikling av det trønderske filmproduksjonsmiljøet til også å
omfatte produksjon

av langfilm og TV-serier. Dette er en unaturlig

avgrensing for de ambisjoner

regionen har satt seg.
Trøndelagsrådet slutter seg til forslag til prosessfor høringsuttalelse og et eventuelt regionalt
finansieringsfond for spillefilm. Trøndelagsrådet ønsker å få framlagt egen sak vedrørende
regionalt finansieringsfond for spillefilm i Trøndelag
Sak om høringsuttalelse er etter dette fremmet til politisk behandling i fylkeskommunene og i møte
i formannskapet i Trondheim 21.03.2006 saksnr. 108/06. Følgende vedtak var enstemmig:
Formannskapet slutter seg til hovedinnholdet i vedlagte høringsuttalelse fra Midtnorsk filmsenter
vedr. rapporten "Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen " ved å
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vektlegge følgende hovedpunkter i uttalelsen til Rambøll-utvalgets innstilling:
•

Trøndelag satser nå tungt på å bygge opp et regionalt filmmiljø. Dette skjer i første omgang
ved etableringen av Midtnorsk filmsenter, og på oppbyggingen av Kosmorama - Trondheim
internasjonale filmfestival, der også lokale filmproduksjoner har en viktig rolle.
Rambøll -rapporten utelukker videre utvikling av det trønderske filmproduksjonsmiljøet til
også å omfatte produksjon av langfilm og TV-serier. Dette er en unaturlig avgrensing for de

•

Midtnorsk Filmsenter må sikres samme betingelser for statlig støtte som Vestnorsk og
Nordnorsk Filmsenter.
En helhetlig regional satsing på film bør også ivareta tiltak for barn og unge. En større
satsing på film i Den kulturelle skolesekken i Trøndelag viser allerede et stort behov for
utvikling av nye formidlingstilbud innen filmområdet. Midtnorsk Filmsenter vil i den
sammenheng være en viktig ressurs og samarbeidspart for å stimulere til utvikling av nye
prosjekter i samarbeid med regionale filmskapere, samt kvalitetssikring av disse.
Dersom det er romfor kun et begrenset antall filmfond for toppfinansiering av spillefilm i
Norge, synes det likevel uhensiktsmessig å dele landet i 3 regioner. Det bør heller legges
vekt på en vurdering av en regions potensial knyttet til filmproduksjon, herunder
eksisterende produsentsmiljø, næringsstruktur innen relevante bransjer og
utviklingspotensial. I tillegg bør det ligge enforutsetning om regionens vilje til økonomisk

ambisjoner

•

•

regionen har satt seg.

satsing.

•

Midt-Norge har etablert et regionalt samarbeid omkring filmområdet og bør innfri de
nødvendige kriterier for videreutvikling av filmsatsingen til også å gjelde toppetasjen i
"Filmhuset ", med etablering av regionalt fond for toppfinansiering av spillefilm og TVserier.

•

Formannskapet ber KKD vurdere et pilotprosjekt med regionale filmressurssenter hvor alle
etasjene i "filmhuset" er samlet under samme tak. Et regionalt filmressurssenter bør
inkludere den filmfaglige satsing mot barn og unge i de videregående skolene. Den
kulturelle skolesekken og kulturskolene, det regionale filmsenteret medfokus på utvikling og
produksjon av kortfilm og dokumentar, et regionalt filmfond for langfilm og TV-serier og
eventuelt filmkommisjonsarbeid som kan legge til rettefor eksterne produksjoner i regionen.
Hvis KKD finner det formålstjenlig kan også flere regionale filmpolitiske tiltak samles i
denne typen regionalt filmressurssenter. For Trøndelag vil det være svært interessant å
være en slik pilotregion, og bygge videre på det arbeidet som utføres ved Midtnorsk
Filmsenter.

I tillegg ber formannskapet rådmannen om å arbeide videre medfølgende:
1. Det fattes et prinsipielt vedtak om at regionen vil søke å etablere et regionalt filmfond for
toppfinansiering av spillefilm og TV-serier i Midt-Norge. Det forutsettes en statlig
medfinansiering på samme vilkår som for de andre regionale filmfondene. Gjeldende
prinsipp i dag er inntil 50 % statlig støtte.
Rådmannen bes om å komme tilbake til dette i forbindelse medforslag til budsjett og
økonomiplan for 2007-2010.
2. Da staten vil trekke sine konklusjoner i løpet av 2006 og Rambøll-rapporten foreslår kun 3
regionale filmfond, bør Trøndelagsregionen vise til konkrete handlinger umiddelbart i 2006.
Trondheim kommune søker derfor sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune og NordTrøndelag fylkeskommune å framskaffe midler pålydende kr 1 mill i 2006 som grunnlag for
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å etablere et regionalt filmfond. Midlene kan overføres til Midtnorsk Filmsenter som
midlertidig forvalter midlene som støtte til konkrete prosjekter innen spillefilm og TV-serier.
Midlene skal også dekke de økte administrative kostnadene som er knyttet til forvaltningen
av disse i 2006. Rådmannen bes komme tilbake til dette i egen sak til formannskapet.
For øvrig viser vi til høringsuttalelse fra Midtnorsk filmsenter.
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