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Film & Kino viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet datert 19.12.2012 vedrørende
innspillsnotat fra arbeidsgruppa for mangfold i film og TV. Departementet ber spesielt om
innspill til forslagene i notatets punkt 5.
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Film & Kino finner at arbeidsgruppe med sin inndeling av begrepet «rnangfold» i tre
kategorier; skapermangfold, innholdsmangfold og brukermangfold har bidratt til en
klargjøring av hva vi mener med mangfold i kinofilm og TV-drama. Film & Kino slutter seg
også til gruppas påpekning av at man kvantitativt har oppnådd de mål som ble satt i
Filmmeldingen (St.meld. nr. 22), men at det kvalitativt er et stykke vei å gå, hva også
gruppas gjennomgang av aktuell statistikk viser.
Film & Kinos innspill til arbeidsgruppas forslag til tiltak5.1.1 Legge kortfilmstøtten til de regionale filmsentrene og opprette filmsenter i Oslo.

Arbeidsgruppa foreslår at dagens kortfilmstøtte som forvaltes av NFI, økes og legges til de
åtte regionale filmsentrene.
Film & Kino har som ledd i Handlingsplan for filrntiltak til barn og unge tildelt støtte til
filmtiltak ved de regionale filmsentrene og arbeidet opp mot disse. Vi registrerer at det
foregår stor aktivitet rundt på sentrene og at det kommer opp mange kreative idner og
prosjekter som det i dag ikke er midler til å realisere. Vi registrerer også som arbeidsgruppa,
at noen av de kortfilmene som har vunnet priser intemasjonalt har fått støtte fra regionale
filmsentre. Vi slutter oss derfor arbeidsgruppas forslag om å overføre kortfilmmidlene i NFI
til de regionale sentrene. Vi er mer usikre på om det er noen god idn å la de regionale
filmsentrene tildele økonomisk støtte til utvikling av manuskript til Idnofilmer og drama. Vi
tror denne støtten fortsatt bør ligge sentralt og ser ikke dette som et vesentlig hinder for å få
opp gode historier fra hele landet.
Arbeidsgruppa foreslår at det opprettes et filmsenter i Oslo på lik linje med de regionale
filmsentrene. Det er Film & Kino enig i og vi har også tidligere gitt uttrykk fro dette overfor
departementet. Vi ser fra vårt arbeid med filmIculturelletiltak for barn og unge, at det er
behov for et slikt regionalt senter i Oslo, dersom Oslobarn skal få de samme tilbudene som
barn i andre distrikter i landet. Et alternativ til å opprette et eget senter for Oslo, kan være å
la det nyopprettede Viken filmsenter få ansvaret for filmtiltak også i Oslo.
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