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Høringsuttalelse  -  film- og videogramloven

Vi viser til høring av 29.1.2008 om forslag til endringer i film- og videogramloven.
Medietilsynet gir med dette svar og innspill på høringsnotatet der Kultur- og
kirkedepartementet går inn for å gi MT hjemmel til å gjøre unntak fra ledsagerreglene,
og gi regler om plikt til å opplyse om Medietilsynets vurderinger i forbindelse med
markedsføring av kinofilm.

Medietilsynet vil påpeke at det vil være lite hensiktsmessig å løse forbrukernes
informasjonsbehov med en lovendring som vil komplisere aldersgrensesystemet, og med
dette vanskeliggjøre informasjonen ut til publikum.

Medietilsynet er delvis enig i forslaget om plikt til å informere om Medietilsynets
vurderinger. Samtidig vil tilsynet understreke at regler om dette vil være vanskelig å
kontrollere, og at informasjonen er relativ lett tilgjengelig også i dag uten å være
hjemlet i forskrift.

Kjennskap til ledsagerprinsippet
Departementet antyder i sitt forslag at foreldres kunnskap om ledsagerprinsippet er
mangelfullt (og at spesielt informasjon om frarådinger på aktuelle filmer er lite
tilgjengelig).

Medietilsynet gjennomførte,  i samarbeid med Synovate MMI,  sommeren 2007 en
spørreundersøkelse om foreldres kjennskap til ledsagerregelen.  Det ble gjennomført i alt
622 intervjuer av foreldre med barn i aldersgruppen 4-15 år.  Undersøkelsen viser at
foreldre kjenner godt til ledsagerordningen.  Hele 80 %  av foreldre med barn i alderen 4-
10 år,  og rundt 90 % av foreldre med barn i alderen 11-15 år kjenner til prinsippet rundt
ledsagerregelen.  I tillegg viser undersøkelsen at 67 %  av foreldrene er enige i prinsippet
om de selv skal kunne bestemme og ta med barn under aldersgrensen for å se filmer på
kino.  De fleste foreldre,  76 %, er dessuten enige i at det er greit å finne informasjon om
hvorvidt  filmer på kino egner seg for barna eller ikke. Nesten 8 av 10 foreldre mener
altså at dette ikke er problematisk. Undersøkelsen viser videre at omtale i aviser, radio
og TV,  samt diverse Internettsider er den vanligste informasjonskilden til foreldre.
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Informasjon om fraråding og egnethet
Medietilsynet er enig med departementet om at informasjonen om fraråding kanvære
mangelfull i annonser og lignende markedsføring. Annonsering av egnethet er derimot
vanlig.

Når det gjelder informasjon på kinoenes egne nettsider, viser et tilfeldig søk blant disse
(Oslo, Bergen, Moss, Alta, Kristiansand og Gloppen) at samtlige kinoer har med
egnethet og frarådinger i sine omtaler av filmer. Dette viser at informasjonen er relativt
lett tilgjengelig og når fram til de som ønsker dette.

Til tross for foreldres kunnskap om sitt ansvar som ledsager, ser vi jevnlig
medieoppslag som spekulerer og dermed gir uriktig informasjon om
aldersgrensesystemet. Aldersgrensen blir ofte framstilt som lavere enn den reelt er, ved
at man fremhever ledsagergrensen som den egentlige aldersgrensen (for eksempel ble
15-årsgrensen på filmen Apocalypto framstilt som en 12-årsgrense). Som KKD bør være
kjent med, er dette ikke tilfelle. Når ledsagerreglen ble vedtatt i 1994 sa Stortinget at
daværende Statens filmtilsyn (Medietilsynet) ikke skulle ta hensyn til underårige når
aldersgrenser på filmer ble fastsatt. Det ble i Innst. O.nr.53 (1993-1994) lagt vekt på
nettopp foresattes ansvar for å vurdere hvilke filmer deres barn skal se. Foreldre og
foresattes eventuelle valg om å ta med seg underårige på en film er med andre ord et
irrelevant kriterium når filmer aldersvurderes av Medietilsynet. Det å ta med seg barn
under aldersgrensen er altså en avgjørelse foreldre/foresatte selv tar på bakgrunn av
kjennskap til egne barns modenhet og tålegrense.

For å tydeliggjøre reglene knyttet til aldersgrenser og ledsagerprinsippet har
Medietilsynet i forbindelse med lansering av nye nettsider klargjort en
informasjonskampanje med oppstart våren 2008. Kampanjen vil nå ut til alle landets
kinoer og deres publikum. Kampanjens intensjon er å yte hjelp til gode kinovalg og
frontes med slagordet "Kinofilm har aldersgrenser - men modenhet har ingen grenser".
Tanken bak dette er å løfte fram fleksibiliteten i aldersgrensesystemet, og synliggjøre at
barns modenhet ikke alltid samsvarer med den aldersgrensen Medietilsynet har satt.
Kampanjen inneholder tips om bruk av aldersgrenser, og hvor man kan finne
informasjon om begrunnelser, egnethet og eventuelle frarådinger.

Dette faller godt sammen, slik Medietilsynet ser det, med departementets etterspørsel
etter tilgjengelig og riktig informasjon knyttet til enkeltfilmer. Noe som ble uttrykt
ganske nylig i innst. O.nr.15 (2006-2007), hvor departementet vurderte det dit hen at
styresmaktene burde legge bedre til rette for at foreldre skulle kunne utføre denne
oppgaven ved å sikre klar og tilstrekkelig informasjon om filmene. Informasjon om
alderssystemet er, etter tilsynets mening, eneste vei å gå for å oppnå trygge og gode
filmopplevelser for barn og unge.

I denne sammenheng vil forslaget om plikt til å opplyse om Medietilsynets vurderinger i
forbindelse med markedsføringen av kinofilm gå hånd i hand med eksisterende
informasjon. Medietilsynet er derfor delvis enig i denne delen av departementets
forslag. Medietilsynet vil likevel understreke at det vil være vanskelig å kontrollere om
informasjonsplikten overholdes i annonser og lignende. Samtidig vil Medietilsynet
minne om at informasjonen om tilsynets vurderinger er relativ god også i dagens
situasjon.
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Unntak fra ledsagerprinsippet
Medietilsynet er uenig i forslaget om unntak fra reglene om ledsager. Tilsynet stiller seg
noe undrende til at dette forslaget kommer opp kort tid etter at ledsagerregelen har blitt
behandlet i Stortinget. Et flertall av høringsinnstansene mente for vel et år siden at
reglene burde opprettholdes slik som de er, og har vært praktisert. I Innst. O.nr.15
(2006-2007) ble det uttrykt av departementet at det ville synes inkonsekvent å frata
foreldrene retten til å overprøve aldersgrensene på det eneste området som er underlagt
statlig forhåndskontroll.

Å ta med yngre barn på kino er et ansvar som Medietilsynet mener bør og skal ligge hos
foreldrene, på samme måte som når barn og voksne ser film hjemme og uavhengig av
om filmen går på tv, eller om filmen leies, kjøpes eller "streames".

Foreldres kompetanse om egne barn
Hensikten med ledsagerregelen på kino er nettopp å gi foreldre mulighet til å avgjøre og
vurdere om en film vil være til skade for sine barn eller ikke. Når Medietilsynet i noen
tilfeller legger til en fraråding, er dette ment som en ekstra veiledning til
foreldre/foresatte om å være særlig på vakt i forhold til filmens innhold og virkemidler
dersom ledsagerregelen benyttes. Dette innebærer ikke at alle barn under grensen vil ta
skade av filmen, og det vil derfor være uriktig å ta fra foreldre denne muligheten ved å
lage et mindre fleksibelt system. Unntak fra ledsagerregelen vil frata foreldrene en
rettighet foreldre flest er fornøyd med. En annen konsekvens vil være at man (jamfør
ledsagerundersøkelsen 2007) frarøver unge som er modne for det, tilgang til
informasjon, samt gode filmopplevelser sammen med en voksen.

Medietilsynet er av den oppfatning at et regelverk som åpner for faste aldersgrenser i
noen tilfeller, mens ikke i andre, vil skape mer forvirring en visshet hos foreldre og
foresatte. Hvis det i dag oppleves som et problem at informasjonen om fraråding og
egnethet ikke når ut, vil det ikke hjelpe og komme med tilleggsregler som kompliserer
aldersgrensene ytterligere.

Departementet påpeker i høringen at den som står for visning av filmen har et
selvstendig ansvar for å sørge for at aldersgrensen blir overholdt. Medietilsynet vil
understreke at dette er et ansvar kinoene også har i dag. Ingen under aldersgrensen skal
slippe inn på en film med mindre de er sammen med foreldre/foresatte som mener at
dette er tilrådelig.

Klageadgang  -  Medietilsynets oppgave
Medietilsynet vil presisere at der det, jamfør høringsforslaget, gjøres unntak fra
ledsagerregelen, så vil dette være et vedtak som er lovpålagt å følge. Dette vil igjen
kunne få konsekvenser for distributørenes og Barneombudets rett til å klage. Skal for
eksempel foreldre gjennom Barneombudet kunne klage på en absolutt 15-årsgrense i
tilfeller der de ønsker å se en bestemt film sammen med sin 12, 13 eller 14-åring? Eller
motsatt, skal Barneombudet eller distributør kunne klage på et aldersvedtak der
ledsageregelen gjelder?

Side 3 av 4



Unntak fra ledsagerregelen innskrenker foreldrenes rett til å ta med seg yngre barn på
kino, og vil samtidig begrense publikumspotensialet for enkelte filmer. Dette kan
frambringe flere klagesaker som gjelder nettopp retten til å benytte seg av ledsager, selv
i de tilfellene der det vil være bred enighet om selve aldersgrensen. I en eventuell
klagebehandling må det da vurderes om filmen vil virke så sterkt på underårige, at
foreldre ikke er i stand til å gjøre en selvstendig vurdering for sine barn. Dette er en
vurdering Medietilsynet verken kan, eller er ment å skulle gjøre.

Oppsummering
Medietilsynet støtter delvis departementets forslag om regler som forplikter annonsører
og distributører å opplyse om frarådinger i tillegg til filmens aldersgrense og egnethet.
Sammen med Medietilsynets informasjonskampanje, og en ny og bedre tilgjengelig
filmdatabase kan  dette være gode opplysningsverktøy til foreldre som ønsker å gjøre
gode filmvalg for sine barn.

Medietilsynet støtter ikke forslaget om et regelverk som gir Medietilsynet mulighet til
gjøre unntak fra ledsagerregelen. Dette er et kraftig inngrep i foreldrenes rett og ønske
om å vurdere hva egne barn håndterer av visuelle inntrykk. Nye regler i tillegg til
eksisterende lovverk vil gjøre regelverket mer komplisert og mindre tilgjengelig, og vil
kunne skape ytterligere forvirring rundt aldersgrensene og hvilke regler som gjelder for
hvilke filmer til enhver tid.

Med hilsen

' Liestøl e.f.
Områdeleder

Berit Andersen
seniorrådgiver
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