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Kultur- og kirkedepartementet 
 
        Toronto 7. september 2008 
 
 
Høringsuttalelse fra Norsk Filmbyråers Forening om tre forskrifter om tilskudd til 
filmformål: 
 

• Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner 
• Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak og 
• Forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner og tilskudd til 

distribusjon av norske filmer i utlandet. 
 
Innledningsvis vil vi si at det er generelt viktig med forenklede prosedyrer og videre rammer 
for statlige tilskudd, selv om dette kan føre til større grad av skjønnsmessige vurderinger og 
subjektiv smak. Forutsigbarhet er en av de viktigste forutsetningene for at en distributør skal 
påta seg distribusjonsoppdrag av norske filmer og gjerne i tillegg investere i filmen(e). 

 
Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner 

 
Kapitell 1: 
 
Det kan synes som det kan være en motsetning i de overordnede mål (§ 1-2) der de 
audiovisuelle produksjonene skal anerkjennes for høy kvalitet, kunstnerisk dristighet og 
nyskapning og samtidig (?) utfordre og nå et stort publikum i Norge og internasjonalt. Det 
behøver ikke være noen motsetning, men det er dessverre ofte slik at kunstnerisk dristighet og 
nyskapning ikke alltid påkaller oppmerksomhet fra et stort publikum. 
 
Det kan også synes unødvendig å framheve at tilskuddene skal bidra til kostnadseffektiv 
produksjon (klammeparantes). Dette er en selvfølge for enhver produksjon. Derimot kan 
kontinuitet også føre til at produksjonene blir kostnadseffektive, hvis det er meningen. 
 
Det virker fornuftig å sette tidsrammen for definisjonen av kinofilm til 60 minutter. Filmer 
beregnet spesielt på små barn bør ikke tværes unødvendig for å oppfylle en tidsramme. I blant 
kan selv 60 minutter være lenge, men her åpner forskriften (§ 1-4) for unntak. 
 
Vurdering og prioritering til prosjekter som bidrar til utvikling av talentfulle regissører og 
manusforfattere (§1-7) virker ullen. Når er man talentfull og når slutter man å være talentfull. 
Det kan virke som dette er en formulering som skal fremheve nye talenter (debutanter). I så 
fall strider dette mot mye av tankegodset i forskriftene for øvrig. Regissør og manusforfatter 
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kan være talentfulle, men det kan likevel bli et spørsmål om prosjektet bidrar til en utvikling 
av talentene. Er prosjektet godt nok burde ikke en slik utviklingsmulighet være avgjørende på  
annen måte enn å holde regissører og manusforfattere som har vist seg å levere god film i 
kontinuerlig arbeid. 
 
Vi er skeptiske til å sette et tak på 35 millioner 2008-kroner til utviklings-, produksjons- og 
lanseringsstøtte. Det må i hvert fall gis anledning til å fravike dette ved spesielt kostbare 
produksjoner, som nettopp kan være nødvendig hvis norske filmer skal måle seg med mange 
av de resurskrevende filmene som kommer fra mange andre land (ikke minst USA). 
 
Tiltak brukes i så mange sammenhenger at når tilskuddsmottakeren plikter ”av eget tiltak” å 
gi melding om eventuelle endringer i forutsetningene for tilskuddet, burde dette rettes til ”på 
eget initiativ” (§1-10, 2. avsnitt). 
 
Det er særdeles viktig at Norsk Filminstitutt på forhånd skal avklare med hovedprodusenten 
(og gjerne distributør) at filmvisning på festivaler og kulturelle arrangementer utenfor Norge 
ikke kommer i konflikt med filmens kommersielle interesser (§1-13). Dette er en forutsetning 
for alle investorer, også distributørene. 
 
Under kostnadskontroll (§1-14) er det framhevet at hovedprodusenten skal velge det 
utstyrsalternativ som er billigst for produksjonen. Dette kan lett komme i konflikt med de 
kvalitetskrav som er framhevet flere andre steder i forskriftene (bl.a. §1-2, 2-1 og 2-2). 
Utstyret på tilpasses behovet og kunne gi den kvalitet produsent og regissør ønsker å oppnå. 
 
Kapittel 2: 
 
Det kan synes som veien fram for debutanter til utvikling og produksjon er lang når det kreves 
at nøkkelmedarbeidere må ha betydelig profesjonell erfaring. Det er forståelig at 
departementet vil sikre at tilskuddene tas vare på, men her bør graden av nøkkelmedarbeidere 
defineres (§2-1, 3. avsnitt). 
 
Det vil heller ikke bli lett å få gjennomslag for debutanter med potensielle kommersielle 
prosjekter når det kreves at den ansvarlige produsenten samt andre nøkkelmedarbeidere må ha 
betydelig erfaring for å kunne søke tilskudd til produksjon av kinofilm etter markedsvurdering 
(§ 2-4). At filmer til denne ordningen må ha et forventet publikumsbesøk på 150.000 på kino i 
Norge er ambisiøst og listen legges høyere enn tidligere, men utviklingen har vel vist at dette 
nå er mulig, men det er iblant vanskelig å løfte besøket fra 100 til 150.000. 
 
 
Det er gledelig at det ikke lenger er planlagt noen minimumslengde på TV-episoder for 
tilskudd, slik at det blir mulig å få tilskudd til serier rettet spesielt mot barn (§ 2-5). 
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Det nye forslaget til pakkefinansiert utvikling og produksjon av flere kinofilmer (§ 2-7) hilses 
velkommen av distributørene. Kontinuitet er viktig for å skape et levedyktig produksjonsmiljø 
og langsiktige allianser, også med distributører (m.h.t. lansering), er viktig for å kunne lykkes. 
Her er det rimelig at det stilles krav til erfaring og aktualitet (3. avsnitt), men igjen er det 
vanskelig å definere hvordan produksjonsforetaket har evne til å skape et ”kreativt miljø”. 
Likedan bør det defineres hva som menes med en regissørs ”dokumenterbare kunstneriske 
resultater” (priser?). 
 
Kapittel 3: 
 
Internasjonalt samarbeid er en fin anledning til å profesjonalisere og utvikle norsk filmbransje 
(i alle ledd). Hvorvidt poengberegningen og nivåene for tilskudd er riktige (minimum 12 
poeng for tilskudd til produksjon av ikke-norskspråklig kinofilm med vesentlig norsk bidrag 
og 8 poeng for tilskudd til produksjon av kinofilm med norsk samprodusent) har vi ingen 
sterke formeninger om 
 
Kapittel 4: 
 
Det er litt uklart om filmer som er finansiert uten tilskudd eller støtte fra Norsk Filminstitutt er 
berettiget til etterhåndstilskudd (§ 4-2 – vilkår for tilskudd). Etter vår mening bør slike filmer 
klart kvalifisere. Det er imponerende hvis man klarer å fiansiere en norsk film utenfor 
støttesystemet og da bør dette belønnes med etterhåndsstøtte (maksimert til 7 mill. 2008-
kroner).  
 
Det er gledelig at også forhåndssalg kvalifiserer til etterhåndsstøtte, uten at forhåndssalg er 
nærmere definert. At kinofilm med kvinner i minimum to av tre hovedfunksjoner (manus, regi 
eller produsent) skal kvalifisere for 150% etterhåndstilskudd er klart diskriminerende og må 
nok godkjennes av ESA, selv om hensikten er god. Det er også gledelig at 
etterhåndstilskuddet i visse tilfeller (for filmer med spesielt stort kapitalbehov) kan økes 
opptil 15 mill. 2008-kroner. 
 
Kapittel 5: 
 
Det er nok en fordel at Norsk Filminstitutt fastsetter satser for lanseringstilskuddet 
(klammeparantes i 4. avsnitt under § 5-1). På denne måten blir tildelingen mer oversiktig og 
forutsigbar. Det er spesielt gledelig at det kan gis målrettet tilskudd til lansering av norske 
filmer i utlandet. Også her bør det fastsettes satser (§ 5-3, 5. avsnitt).  
Det er en forutsetning at tilskudd til teksting av kinofilm (§ 5-4) dekker alle kostnader 
forbundet med dette. Dette er ikke presisert, bare at tilskuddet ikke skal overstige kostnadene. 
Det vil være urimelig å pålegge produsent og/eller distributør å dekke deler av dette. 
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Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak 

 
Dette området har vi ingen sterke synspunkter på. Men det virker urimelig å trekke inn 
kostnadseffektivitet (klammeparantes i § 2, 2. avsnitt) når det gjelder manusutvikling. Det er 
neppe noe de som skaper historien bør tenke på under utviklingen av manuskriptet. Det virker 
også urimelig å stille krav til utdanning på bachelor-nivå eller høyere (§ 6, under pkt. b for 
generelle vilkår) for å få tilskudd.  
 
Uklart er det også hvordan man skal stille krav til manusforfattere om å sikre et bredt og 
mangfoldig repertoargrunnlag for alle målgrupper. Dette må de bevilgende myndigheter heller 
initiere. Vi forstår det slik at denne ordningen skal utfylle forskriften foran, og gi 
manusforfattere anledning til å få tilskudd før en produsent blir involvert (tar opsjon). Vår 
erfaring er at de beste resultatene kommer der produsent (og eventuelt regissør) er involvert 
på et tidlig stadium. 
 

Forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner og tilskudd til 
distribusjon av norske filmer i utlandet. 

 
Dette er for oss som distributører et gledelig tiltak. På dette området har det vært gjort lite 
målrettet arbeid, bortsett fra i festivalsammenheng. For virkelig å oppnå aksept for norsk film 
i utlandet (dette er vanskelig allerede i våre nærmeste naboland) kreves det en bevisst satsning 
der distributør og produsent ikke er alene om å bære risiko for en slik satsning. 
 
For tilskudd til dekning av utgifter for utenlandske audiovisuelle produksjoner (§ 6) vil det 
nok være uhensiktsmessig å fremme krav om et minimum forbruk på et spesielt beløp i 2008-
kroner, slik det åpnes for i klammeparantes i 2. avsnitt). 
 
Kravet om at søkeren av tilskudd til distribusjon av norske filmer i utlandet (§ 7) skal være en 
utenlandsk distributør fordrer at denne distributøren tar lanseringen på alvor og legger 
konkrete planer for hvordan filmen(e) skal markedsføres i dette landet. Til en viss grad har 
norske distributører og/eller produsenter tatt risikoen ved slike lanseringer og i tilfelle bør den 
norske distributøren/produsenten kunne søke, eventuelt i samarbeid med distributøren i 
utlandet og salgsagenten. 
 

 
Guttorm Petterson 
Styreleder i Norske Filmbyråers Forening 


