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Vi viser til høring om kvotefordeling av stipend og garantiinntekter for kunslnere 2009.
Norsk filmforbund har følgende merknader:

• Vi ønsker velkommen en omdisponering av midler fra ledige garanti inntekter,
og at arbeidsstipendet størrelse øker med 10 000 kroner.

• Vi mener imidlertid at kvotefordelingen lagt til grunn for de 15 nye
arbeidsstipendene i 2009 og omfordelingen av arbeidsstipend til yngre
kunstnere er uheldig med tanke på ordningens intensjon med å bidra til et
mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Filmfaget er et av de nyeste kunstuttrykkene, og i enorm vekst. De opprinnelige
kvotetallene med 10 arbeidsstipend for filmkunstnerne, samt 4 for yngre, er svært
lave i forhold til antall filmkunstnere som i dag må konkurrere om disse stipendene. I
tillegg kommer det faktum at filmkunstnerne kun disponerer 2 GI, noe som realiteten
innebærer at alle filmkunstnerne må konkurrere om de få tilgjengelige
arbeidsstipendene. Dette i motsetning til hva som er tilfellet hos eksempelvjs
billedkunstnerne som disponerer eventyrlige 267 garantiinntekter, og
kunsthåndverkerne som disponerer 98 garantiinntekter i tillegg til totalt henholdsvis
103 og 49 arbeidsstipend.

Forholdstallene mellom de ulike kunstgrenene har forandret seg dramatisk siden
ordningens opprettelse. Antallet filmkunstnere er mangedoblet. I dag ser vi en
virkelighet med:

• økt produksjon av film i Norge
• en eksplosiv økning av studenter i film og nyutdannede filmkunstnere
• økning av visningsmuligheter for filmkunsten på internett og i andre medier
• andre kunstgrener som aktiv søker seg over til filmfaget
• stadig bredere spekter av filmkunst distribuert i alt fra internasjonale festivaler,

kunstgallerier og tv.
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Det at Norge fra år 2000 begynte å uteksaminere 36 filmstudenter hver annet år fra
den nyopprettede Norske filmskolen, i tillegg til å også øke antall filmstudenter i
utlandet, samt at de strenge grensene mellom ulike fag oppløses, resulterer i en
enorm vekst av både spesifikke filmkunstnere, i tillegg til at en stadig større gruppe
tverrfaglige kunstnere søker seg til filmfaget og det filmatiske uttrykket.

For de nye arbeidsstipendhjemlende har utvalget lagt til grunn 2 kriterier:
1) 2/3 av hjemlende legges til kvoten for grupper med lavest inntekt, og
2) 1/3 av hjemlende legges til grupper som kommer dårligst ut i forhold til

søkersjanse.

Med denne fordelingsnøkkelen foreslås det tildelt 1,  en,  ekstra kvote til
filmkunstnerne av totalt 15 nye kvoter. Vi mener dette er for defensivt i forhold til den
virkeligheten man nå står overfor i kunst Norge generelt, og filmkunsten spesielt, og
vi anmoder om at utvalget nå bruker anledningen til prioritere filmkunstnerne med
flere arbeidsstipend. Det ville innebære starten på en noe mer "rettferdig"
kvotefordeling jf. dagens virkelighet i kunst Norge.

I forhold til de konkrete kriteriene lagt til grunn har vi følgende å anmerke:

Jf pkt 1.
Ved beregning av filmkunstnernes inntekt i "Kunstnerundersøkelsen" ble det ikke
laget noe skille mellom de som henter sin kunstneriske inntekt fra kommersielle
produksjoner som underholdningsprogrammer for tv, oppdragsfilm og reklamefilm,
versus de regissører som jobber ikke kommersielt med nyskapende prosjekter innen
både fiksjons- og dokumentarfilm. Filmfaget er komplisert både i sin
produksjonsstruktur og tverrfaglighet, men kriteriet lagt til grunn for å måle inntekt har
vært upresis i definisjonen av filmkunstnere og gjenspeiler derfor ikke virkelighet til
de som faktisk jobber som filmkunstnere.

Jf pkt 2.
Det er allment kjent blant filmkunstnere at sjansen for å få stipend er svært lav. Det
påvirker rett og slett søkermassen fordi mange anser det som meningsløst å søke
arbeidsstipend da sjansen for å få det er lav, og at det nesten bare blir ydmykende å
søke og ikke å få. I år er det eksempelvis 3 ledige arbeidsstipend for filmkunstnere,
og selv om man har høye tanker om seg selv og sitt kunstneriske virke, og har fått
mye anerkjennelse for dette, så er det ikke til å unders over at mange velger ikke å
søke fordi de ikke anser sine sjanser til å nå opp som en av tre til ikke å være til
stede.

Effekten av arbeidsstipend for å oppnå mangfold og nyskapning inne filmkunsten
viser seg å være meget betydelig. Da de øvrige produksjonsstøtteordningen i
filmbransjen er produsentbasert, resulterer dette i at filmkunstnere blir gående i
årevis og utvikle sine prosjekter uten lønn og støtte, og normalt med minimal
økonomisk kompensasjon for dette hvis prosjektene deres skulle kommer i
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produksjon. Det har vist seg at mange av de modige og spennende filmprosjektene i
Norge de siste årene har vært mulig på grunn av statens arbeidsstipend direkte til
filmkunstneren.

I filmbransjen er det nå også slik at det både for fiksjon og kvalitets dokumentar har
vist seg svært vanskelig å oppnå realfinansiering av prosjektene. Dette resulterer
normalt i at filmkunstnere legger inn brorparten av sitt honorar som arbeidskreditt
som de i få tilfeller får tilbake.

I dette bildet sikrer arbeidsstipendene at filmkunsten utvikles og lever i et uitrykk som
når offentligheten med stor tyngde. Vi ber derfor at utvalget re vurderer
kvotefordelingen, og velger å styrke filmkunsten med flere arbeidsstipend både for
etablerte og yngre filmkunstnere.

Med vennlig hilsen

Sverre Pedersen
Forbundsleder-Norsk filmforbund
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