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Deres  ref. 2007/01758 ME LAB:elt

Høringsuttalelse om endringer i film- og videogramloven.

Så vidt vi kan se er det to hovedendringer i loven departementet ønsker å vurdere:
Under §5 som omhandler aldersgrenser som er definert som tillatt for alle - 7 år -11 år - 15
år og 18 år med såkalt ledsagerregel som gir anledning til å ta med barn som er inntil 3 år
yngre i følge med foresatte, unntatt ved 18 års aldersgrense (som er absolutt):

• "Medietilsynet kan i særlege høve gjere unntak frå reglane i dette leddet".

Departementet ønsker i forskrift anledning til å
• "fastsetje krav om at det skal opplysast om Medietilsynets vurderingar etter denne

paragrafen i samband med marknadsføringa av den aktuelle filmen"

Fra tid til annen har loven om fastsettelse av aldersgrenser på kino og video vært endret. Nå
har det i lengre tid vært innarbeidet en praksis som ser ut til å fungere godt og som gir foreldre
og foresatte, som kjenner sine barn best, anledning til å ta dem med inntil tre år tidligere enn
den aldersgrensen som er fastsatt for filmen.

Etter vår mening vil det være svært lite hensiktsmessig å nå skape forvirring rundt disse
bestemmelsene ved å lage flere versjoner av aldersgrensene (med ledsagerregel og absolutt
grense) for hvert eneste trinn. Vi kan se et visst behov og støtte at aldergrensen for 15 år fra
tid til annen og  unntaksvis  blir absolutt fordi enkelte filmer ellers vil tvinges opp i 18års
aldergrense, som fra før er absolutt. Dette kan selvsagt hevdes også for lavere aldergrenser,
men her er det etter vår oppfatning en mindre problem.

Når det gjelder informasjonsplikt mener vi dette må være kinoenes ansvar, både fordi det er
her billettene selges og aldersgrensene skal håndheves. Det er i praksis umulig for
filmdistributøren å informere i forbindelse med annonsering uten at dette krever et tillegg
som over tid vil koste ganske mye penger. Dette vil i så fall være i strid med innstillingen om
at forslaget ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser. Det lages ikke lenger
såkalte programblad (eller vaskesedler) for filmene, men opplysninger om sensur vil selvsagt
ligge på filmenes hjemmesider.
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Vår konklusjon blir derfor:
• dagens praksis med aldersgrenser med følgeregel opp til 15 år bør beholdes og

ikke endres, uten muligens unntaksvis for filmer med 15 års grense (absolutt)
• det må være kinoens ansvar å informere om og håndheve reglene følges

Oslo, 10. mars 2008

Gu orm Petterson
A . dir.  i SF Norge og
S eleder i NFF
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