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Høring – forslag til regler om produktplassering og korte nyhetsreportasjer for
gjennomføring av AMT-direktivet i norsk rett mv.
Film & Kino uttaler seg med dette om første del av departementets høringsnotat om gjennomføring av
AMT-direktivet i norsk rett, kap. 2 Produktplassering.
Film & Kino slutter seg til departementets konklusjon om å innføre ATM-direktivets unntak fra det
generelle forbudet mot produktplassering i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting, §3-3a,
tredje ledd:
”Produktplassering skal være tillatt for andre enn Norsk rikskringkasting i filmer, serier,
sportsprogrammer og lette underholdningsprogrammer produsert eller bestilt av tjenestetilbyderen
eller tilknyttede selskaper med unntak av programmer som er særlig rettet mot barn.”
Film & Kino baserer sitt standpunkt på de samme vurderinger som departementet. Det norske
produksjonsmiljøet er relativt lite og adgangen til produktplassering vil kunne bedre
finansieringsmulighetene for norskprodusert innhold. Særlig viktig er dette med tanke på
konkurransesituasjonen, siden våre naboland Sverige og Danmark og også Storbritannia og andre
europeiske land innfører samme unntaksbestemmelse. Adgangen til produktplassering vil lette norske
produksjonsselskaps muligheter for å inngå samproduksjonsavtaler med land hvor produktplassering
er tillatt.
Film & Kino har forståelse for at prinsippet om at NRKs allmennkringkastingstilbud skal være
reklamefritt og de særlige krav vedtektene stiller til NRKs redaksjonelle uavhengighet, integritet og
troverdighet, gjør at det ikke bør åpnes for produktplassering i programproduksjoner NRK er involvert
i. Film & Kino vil likevel peke på at dette kan skape problemer for uavhengige produsenter i situasjoner
der samme produksjon benyttes både som kinofilm og serie i NRK. I et lite produksjonsmiljø som det
norske, er denne type samproduksjoner av stor betydning. Men en uavhengig produsent vil kunne få
problemer med finansiering av kinofilmen, dersom forbudet mot produktplassering i NRK gjør at både
serie og spillefilm må produseres uten produktplassering.
Film & Kino er for øvrig enig i de vurderinger departementet legger til grunn i høringsnotatet.
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