
 

 
 
 

 
Høringssvar fra Nordnorsk Filmsenter AS (NNFS) vedrørende  
KKDs forslag til forskrifter på filmområdet  
 
 
Generelle merknader 
 
A. Oppdeling i flere forskrifter 
Nordnorsk Filmsenter AS (NNFS) er positiv til en tredeling av forskriftene mellom 
”individuelle” støtteordninger, produksjonsstøtte og 15 %-ordningen.  
 
B. Forskriftenes virkeområde 
I og med at disse forskriftene gjennom lengre tid også har vært førende for de 
regionale filmsentrene, inklusive NNFS, ser vi det formålstjenelig at de også omfatter 
regionale fond som i hovedsak er finansiert av offentlige midler. 
NNFS mener det bør framkomme eksplisitt i innledningen at de regionale filmsentre 
og regionale filmfond er underlagt de samme forskrifter. 
Der forskriftene ikke gjelder for regionale filmsentre og regionale fond bør dette 
komme tydelig frem i forskriftsteksten.  
 
C. Samordning av tilskudd 
For NNFS er det uklart hvordan samordning av ulike tilskudd skal skje. 
Det fremkommer ikke av forskriftene hvordan samspillet mellom NNFS som regionalt 
filmsenter, NFI som sentral stønadsgiver, og eventuell stønad fra andre offentlige 
kilder skal samordnes, og hvem som skal ha det overordnede ansvar for dette. 
På samme måte er det behov for avklaring av hvilken kunstnerisk samordning som 
kan skje ved en samfinansiering mellom sentrale og regionale instanser. 
 
D. Språk 
NNFS støtter forslaget om at søknadspapirer skal utformes på norsk.  
Det er imidlertid uklart for oss om definisjonen av ”norsk” her også omfatter samisk, 
som et offisielt språk og kanskje mer aktuelt i bruk i søknader i vår region enn i landet 
for øvrig. NNFS har også krav om å støtte utvikling og produksjon av samisk film. 
Vi ønsker en gjennomgripende klargjøring av forholdet til (de) samisk(e) språk(ene) i 
forskriftene.  
 
 
Vedr. Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner 
 
Forskriftens definisjon av norsk språk bør avklares, jfr. vår kommentar over om 
samisk. 
Overordnede mål (§1-2) 
NNFS mener det må inn en formulering i §1-2 Overordede mål om at det er et mål for 
forskriftene å fremme utvikling og produksjon i hele landet. 
 
 
 



 

 
 
 
Forskriftens definisjoner (§1-4 e)  
Definisjonen av skillet i lengde på kinofilm og kortfilm er i forslaget til forskrifter 
endret fra 72 minutter til 60 minutter. 
I og med at NNFS i sine tildelingsbrev begrenses til å gi tilskudd til kortfilm vil dette få 
konsekvenser for vår virksomhet. Dette vil i praksis for NNFS først og fremst ha 
konsekvenser i tilskudd til dokumentarfilmer som har et internasjonalt potensial, med 
mulighet til deltagelse i filmfestivaler. Flere av de filmene NNFS har gitt tilskudd til, og 
som har vunnet internasjonale priser, ligger i dette grenselandet mellom 60 og 72 
minutter. Et eksempel er den mestvinnende norske dokumentarfilmen i 2007; ”Love 
Letters form a Childrens Prison” av David Kinsella fra Mosjøen. Filmen hadde over 
20 festivaldeltagelser.  
 
2. Generelle vilkår (§1-6 c) 
KKD ønsker innspill på definisjonen av Norsk audiovisuell produksjon. 
Slik Norsk audiovisuell produksjon defineres i utkastet til forskrift mener NNFS det 
kan ekskludere en vesentlig andel av de dokumentarfilmene NNFS har gitt tilskudd 
til.  
NNFS fungerer i virkeområde – Nordområdet – med et mangfold av språk gjennom 
flere hundre år; norsk, samisk, finsk, kvensk, svensk, russisk. I tillegg er det en rekke 
minoriteter fra de siste tjue-tretti års bosetting av flyktninger og innvandrere. 
Dette er en del av den virkeligheten som nordnorske filmskapere har laget film om, 
og som de nok vil fortsette med.  
Flere av disse filmene har gjort seg bemerket med internasjonale filmpriser. 
En slik begrensing, slik det fremkommer i forslaget til forskriftene, vil være en sterk 
begrensing i virkefeltet til NNFS.  
NNFS ønsker ikke noen politisk eller sosiologisk vurdering knyttet til personer i 
konsulentfunksjonen, i tillegg til kunstneriske vurdering av prosjekt.  
NNFS mener publikum også må sikres tilgang til historier om verden i og utenfor 
Norge der dialogen er mer enn 50 prosent ikke-norsk eller –samisk. 
Ut fra dette mener NNFS det er viktig at forskriften må ha med formuleringen, slik det 
er formulert i siste ledd i dette punktet, og også styrke den, for eksempel som følger: 

Uavhengig av språk i dialogen kan en dokumentarfilm regnes som norsk hvis 
den omhandler norsk kultur, samtid eller historie, norske interesser i utlandet 
eller forhold i utlandet av samfunnsmessig interesse eller betydning.

 
Kostnadskontroll (§1-14) 
NNFS er skeptisk til kravet om å kreve innkjøpt utstyr avhendet etter en produksjon.  
NNFS har i sin praksis de siste årene lagt vekt på den bransjebyggende funksjonen i 
prosjekter, som ett tilleggskriterie til det kunstneriske, ved tildelinger. 
Det ligger meget stor egeninnsats i produksjon av dokumentarfilm og kortfilm, og krav 
om avhending av nødvendig utstyrskjøp vil trolig svekke den bransjebyggende 
funksjonen NNFS etterstreber. 
 
Tilskudd til utvikling og produksjon av kortfilm (§2-3) 
NNFS er skeptisk til kravet om at nøkkelpersoner i produksjon av dokumentarfilm må 
ha betydelig profesjonell erfaring med filmproduksjon. 
NNFS mener dette rammer rekruttering og spesielt kvinner i bransjen. 



 

 
 
 
 
Dokumentarfilm i virkeområdet til NNFS er for mange det første møtet med 
filmproduksjon. I praksis har NNFS vurdert tilskuddets størrelse der dette har vært 
vurdert som et spennende prosjekt av mulig nye talenter. 
 
Forskrift om tilskudd til manusskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak 
 
NNFS er positiv til forskriften slik den foreligger. Vi ser det som viktig for vår region at 
tilskudd i denne fasen gis til enkeltpersoner.  
 
Høringsbrevet ber om vurdering av §8 Tilskudd til arbeidsstipender. 
NNFS mener forskriftsteksten er god og at den ikke bør bli mer detaljert på dette 
nivået. Vi mener det er hensiktsmessig at de nærmere bestemmelsene utformes av 
NFI (i samråd med bransjen og regionene) slik det legges opp til i §15. 
 
Forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner og tilskudd til 
distribusjon av Norske filmer i utlandet 
 
Tilskudd til dekning av utgifter for utenlandske audiovisuelle prod. (§6) 
NNFS stiller seg svært positiv til at kompetanseheving av den norske filmbransjen er 
et av kriteriene for vurdering og prioritering mellom søknader.  
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