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Innledning
Bibliotekreform2014 inneholderforslag om ny innkjøpsordningfor norsk filmtil folkebibliotekene.Vi
konstatererat detteforslageter fulgt opp og drøfteti Kultur-og kirkedepartementets
Stortingsmelding
nr. 22,"Veiviseren"(St..meld.
nr. 22)om reorganisering
av det statlige
virkemiddelapparatet
for film.
I følgeSt.meld.nr 22 tar departementet
siktepå å innføreen slik innkjøpsordning,
og vil vurdereom
denskalgjeldealle norskefilmersomutgispåDVDellerom innkjøpetskalvurderesav et uavhengig
råd.
Norskfilminstitutt(Nfi)ønskeren ny innkjøpsordning
for film velkommen.Departementet
foreslåren
utredningsomhartil hensiktå avklareom dennyeinnkjøpsordningen
skaladministreres
av den
foreslåttevirksomhetsenheten
påfilmområdet,ellerom denpå lik linje medinnkjøpsordningene
for
litteraturog musikkskaladministreres
av Norskkulturråd.
Administrasjon
Meddagensnivåpå produksjonav norskspillefilmi NorgeanbefalerNorskfilminstituttat all
spillefilmsomutgispå DVDomfattesav innkjøpsordningen.
Kort-og dokumentarfilm
har ikkeen like
selvfølgeligdistribusjonpå DVDetterprimærvisning,
somofte vil værepå festivaler
Detnorskekinopublikummet
harimidlertidvist en stor interesseogsåfor dokumentarfilm
på kino,det
var for eksempelmerennti premiereri "Amanda-året"2006-2007.
Dettebetyrat det ogsåvil væreet høytantall norskedokumentarfilmer
somfår kinodistribusjon,
og
at flereav dissevil bli utgitt på DVDav kommersielle
distributører.Likefullt er det årlig en rekke
kortfilmerog dokumentarfilmersomikkefår dvdutgivelse.
Norskfilminstitutter en betydeligaktør innen utgivelseog distribusjonpå dette feltet med 4-5
utgivelserav kortfilmsamlinger
(nyprodusert
film såvel somfilm fra arkivene)i tilleggtil flere
dokumentarfilm-utgivelser.
Deter sannsynligat ikkealle kortfilmerog dokumentarfilmer
kankjøpes
inn, slikvi foreslårifht spillefilm.Deter derforviktigat innkjøpsordningen
forvaltesav et organsom
har bredkompetanse
påfeltet
Deter hensiktsmessig
at Norskfilminstituttbidrarmedsin kompetanse
og sineressurser
i
vurderingenav hvilkefilm som kjøpes inn til den foreslåtte ordningen. Det må imidlertid tas høyde
for at instituttetsviktigerollesomutgiverav kvalitetsfilmikkesvekkes,selv
om det i enkeltetilfeller
kanforekommehabilitetsproblemer
nårvurderingsorganet
ogsåskalinnehautgiverrollen.
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Derforkandet værehensiktsmessig
at selveordningenadministreres
av NorskKulturråd,og at
filminstitutteter representert
i utvalget
Norskfilminstituttvil ogsåunderstreke
at det i sammenheng
medetableringav innkjøpsordningen
vil
værenødvendigå gjøreet løft for at bibliotekenekanbyggeoppen samlingmedeldrenorsk
spillefilm.Detinnkjøpetsombibliotekenehittil harforetattpå filmområdethar,i følgeNorsk
filminstituttserfaring,ikkehatt noespesieltfokuspå norskfilm. Detbørderforgjøresen innsatsfor
at allefolkebibliotekene
får oppdatertsinesamlingermedfilm somvisernorskfilmproduksjon
spesieltog styrkernorskfilmkulturgenerelt.
Måletbørværeat bibliotekenekantilby et representativt
utvalgfra norskfilmhistoriepå samme
måte som de i dag dekker litteraturhistorien.Dette vil styrke bibliotekenesrolle som kulturformidler
og samtidigværeen inspirasjonskilde
for norskfilmproduksjon.
Norskfilminstituttvil herværerette instansfor å tilgjengeliggjøre
og formidledennetypefilm til
bibliotekene.
Distribusjon
Norskfilminstitutthari daglangerfaringog godt innarbeidede
rutinerfor distribusjonav film på
DVDdirektetil bibliotekeneog via samarbeidmedbiblioteksentralen.
Detvil derforværenaturligat
driftenav distribusjonsordningen
leggestil Norskfilminstitutt.
Enframtidigdigitalformidlingav film til bibliotekenei nettverkog "utlån" av påsynsrett
til disse
filmfilene,vil kunnebyggepå dagensdigitalefilmformidlingstjeneste,
somer undervidereutviklingav
Norskfilminstitutt,og gradviskan innføressomdelav innkjøpsordningen.
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