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DET KONGELIGE  
KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT 
 
 
 
 
HØRING OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FILMFESTIVALER 
 
Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival vil gjerne kommentere følgende punkter i forslaget til 
forskrifter: 
 
§ 5.  Tilskudd 

”Tilskudd kan ytes til konkrete filmrelaterte tiltak, herunder filmleie, dekning av reise- og 
oppholdsutgifter for besøkende fagfolk, organisering av seminarer osv. Det gis ikke generelt 
drifttilskudd” 

 
Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival er usikker på hvordan vi skal tolke forslaget om at det 
ikke gis generelt driftstilskudd. Festivalen er avhengig av en helårs basert drift, med utgifter til lønn, 
husleie osv. Dessuten må vi som de fleste andre festivaler leie oss inn på kinoen og andre steder 
for å få vist filmer og organisert filmverksteder under selve festivalen. 
 
Dersom festivalen ikke vil motta statlige tilskudd til drift, vil Kristiansand Internasjonale 
Barnefilmfestival ikke kunne fortsette sin videre drift i nåværende form. 
 
 
§ 11.  Overgangsordning 

”Festivaler som i 2007 har mottatt tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet, Norsk 
filmutvikling eller FILM&KINO, skal som en overgangsordning i 2008 ikke få lavere tilskudd 
enn i 2007”. 

 
Vi er glad for denne forsikringen. Samtidig vil vi gjerne påpeke at vi i departementets siste tilskudd, 
som en del av overgangsordningen, ble tilgodesett med kr. 150.000,- mot 387.000,- året før. 
Dessuten ser vi at de fleste store festivaler, som vi til nå er likestilt med i FILM&KINOs tildelinger, 
fikk en vesentlig høyere støtte. 
 
Vi er forundret over at Kristiansand Internasjonale Barnefilmfestival og Amandusfestivalen er de to 
festivalene som ble lavest prioritert. Med barn som publikumsmålgruppe er vår festival helt 
avhengig av den offentlige støtten vi får. Med denne målgruppen vil muligheten til å sikre inntekter 
gjennom sponsorater være svært liten og heller ikke ønskelig. Det er også begrenset hvor mye det 
mulig å øke billettinntektene med barn og familier som målgruppe. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Danckert Monrad-Krohn 
Festivalleder 
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