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HØRING – FREMLEGG OM ENDRINGER I FILM- OG VIDEOGRAMLOVEN FRA 
NORSKE KINOSJEFERS FORBUND 
 
Det vises til høringsbrev datert 29.01.2008, Norske Kinosjefers Forbund (NKF) har følgende 
uttalelse til fremlegget: 
 
Utgangspunktet er at forbundet mener dagens gjeldende regler for aldersgrenser i Film- og 
videogramloven fungerer bra. 
 
Kinoene opplevde det som atskillig enklere å håndtere aldersbestemmelsene når den såkalte 
følgeregelen i film- og videogramlovens §5 andre ledd ble innført. Før denne regelen ble 
innført, den gang en hadde absolutte aldersgrenser, hadde kinoene store problemer med å 
forklare foreldre/foresatte at de ikke kunne ta med barn på filmer de ikke var gamle nok til å 
se. Etter at følgeregelen ble innført, og foreldre/foresatte selv kan vurdere om deres barn skal 
kunne se en film, har det vært atskillig enklere å håndtere aldersbestemmelsene på kino.  
 
NKF vil gjøre departementet oppmerksom på at det kan være problematisk for kinoene å 
håndtere aldersbestemmelsene da barn og ungdom i dag ikke har aldersbevis. Det bør derfor 
vurderes om slike bevis skal innføres i grunnskolen. 
 

- anbefales ikke barn under 7 år 
- anbefales ungdom/voksne 
- anbefales ikke barn under 11 år 
- anbefales ikke under 15 år 

 
Mange kinoer praktiserer dette i dag. 
      
Kinosjefforbundet mener Medietilsynet ikke skal ha anledning til å sette absolutte 
aldersgrenser, vi mener det vil skape forvirring hos publikum at en aldersgrense noen ganger 
er absolutt, mens en andre ganger praktiserer følgeregelen. En slik ordning vil også være 
vanskelig å kommunisere. Og dessuten mener vi, som nevnt, at dagens regler fungerer bra.  
 
 



Forbundet mener imidlertid det er viktig å informere om Medietilsynets vurderinger i 
forbindelse med markedsføring av filmene, men dette bør begrenses til informasjon om den 
fastsatte aldersgrensen, samt vurderinger som: 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Petter Benestad 
leder 
 


