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Høringsnotat  

Høring - ny forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon 

(underforskrift) 
  

1. Innledning  
Meld. St. 30 (2014–2015) En framtidsrettet filmpolitikk og behandlingen av denne jf. Innst. 83 S 

(2015–2016), legger opp til en endring av tilskuddsordningene for audiovisuelle produksjoner på flere 

områder. Hovedgrepene er å gjøre forskriftene enklere, mer fleksible og mer plattformnøytrale. 

Forskriftskompetansen skal i større grad delegeres til Norsk filminstitutt (NFI). Kulturdepartementets 

forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk skal være en overordnet 

forskrift som forankrer formålene med tilskuddsordningene på filmområdet og bruken av midlene i 

filmfondet. NFI har fått ansvaret for å utarbeide mer detaljerte forskrifter om tilskuddsordninger for 

henholdsvis audiovisuell produksjon og filmformidling.  

NFI legger med dette fram forslag til en ny underforskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon.  

Denne forskriften hjemles i hovedforskriften for tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle 

verk.  Hovedforskriften legges frem til høring av Kulturdepartementet parallelt med høringen av 

denne underforskriften.  Det anbefales at høringsinstansene ser høringsdokumentene fra 

henholdsvis Kulturdepartementet og NFI i sammenheng.  Det understreker at det her er to instanser 

som gjennomfører høring av forskrifter. Høringssvar med merknader til hovedforskrift sendes til 

Kulturdepartementet, og høringssvar med merknader til underforskrift sendes til NFI. 

 

2. Bakgrunn 
Et viktig grep i filmmeldingen er å overføre mer ansvar for forskrifter og utforming av 

tilskuddsordninger til NFI. Dette vil bidra til en forenkling og større grad av fleksibilitet. NFI som 

forvalter tilskuddsordningene vil nå få mulighet til å gjøre endringer i forskriftene som regulerer 

disse. 

Underforskriften ”Tilskudd til audiovisuell produksjon” er utarbeidet av NFI, som også vil være eier av 

forskriften. Det betyr at NFI kan foreslå endringer i forskriften, dersom NFI finner faglig grunnlag til 

dette. Dette skal gjøres i dialog med bransjen, med ordinære høringer for eventuelle endringer i 

regelverket.  

Forskriften er utformet i henhold til det alminnelige gruppeunntaket for kultur (GBER).1 

                                                           
1 https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-
listeside/offentlig-stotte-gruppeunntak/id430132/   

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/offentlig-stotte-gruppeunntak/id430132/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/offentlig-stotte-gruppeunntak/id430132/
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Forenkling og struktur 
Det er i dag 14 forskrifter på filmområdet. Disse foreslås redusert til to.  

NFI foreslår også å flytte punkter som krav til søknad, rateutbetalinger og lignende fra forskrift til 

saksbehandlingsregler. Disse grepene vil i seg selv bety en vesentlig forenkling av regelverket. 

Forskrift  om tilskudd til audiovisuell produksjon foreslås delt inn i fire hovedområder:  ”Tilskudd til 

enkeltpersoner”, ”Tilskudd til prosjekter”,  ”Rammetilskudd til prosjektutvikling” og ”Fellestiltak for 

audiovisuell bransje”.  

Illustrasjon av den nye strukturen for tilskuddsordningene*: 

 

* Ikke alle tilskuddsforvalterne vil benytte alle ordningene eller gi tilskudd til alle formater. 

Selv om antall forskrifter og tilskuddsordninger reduseres, vil det fortsatt være anledning for 

tilskuddsforvalterne til å definere egne tiltak og satsningsområder innenfor rammene av de nye 

tilskuddsordningene.  På den måten vil man kunne ivareta særskilte behov som talentsatsninger etc.  

I tillegg til disse tilskuddsordningene åpnes det i forskriften for å gi tilskudd til fellestiltak rettet mot 

bransjen. 

Spill og interaktive produksjoner 
Dataspill som audiovisuelt uttrykk ble ikke drøftet i filmmeldingen. Tilskudd til spill/interaktive 

produksjoner (forskrift av 17. desember 2009 nr. 1755 om tilskudd til interaktive produksjoner) er i 

dag hjemlet i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, som nå erstattes av ny forskrift. NFI 

vil understreke at det ikke gjøres endringer i forskriftsbestemmelsene for tilskudd til interaktive 

produksjoner. Dagens forskriftsbestemmelser om tilskudd til interaktive produksjoner inkluderes i 

denne forskrift. Dette er en ren teknisk endring for å innpasse disse reglene i et nytt regelverk. Siden 

spill ikke er en del av EUs gruppeunntak for kultur (GBER), vil eventuelle framtidige endringer måtte 

notifiseres og godkjennes av ESA.  

Plattform- og formatuavhengige tilskuddsordninger 
Filmmeldingen anbefaler at tilskuddsordningene i hovedsak gjøres plattformnøytrale. Det betyr at 

distribusjonsplattform ikke lenger skal være førende for tildelinger fra de enkelte 

tilskuddsordningene. Tilskuddsordningen kan med dette benyttes uansett om prosjektet gjelder 

produksjon for distribusjon på tv, kino eller nye digitale plattformer. Forskriften er også mindre 

Spill

Kort Lang Serie Kort Lang Serie

Tilskudd til enkeltpersoner

- Tilskudd til utvikling av ideer og manuskripter x x x x x x

- Faglig utvikling og deltagelse på bransjearrangementer x x x x x x x

- Arbeidsstipend x x x x x x x

Tilskudd til prosjekter (utvikling/produksjon/lansering)

–Kunstnerisk vurdering x x x x x x Utv.

–Markedsvurdering Prod. Utv.

–Samproduksjon x x x x x x

–Etterhåndstilskudd x x

–Lanseringstilskudd x x x x x x x

Rammefinansiering av prosjektutvikling

–Ramme utvikling

Fiksjon Dokumentar

x x
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knyttet til format. Korte formater, lange formater og serier vil dermed komme inn under de samme 

tilskuddsordningene. 

Markedsordningen er i dag rettet inn mot produksjon av kinofilm. Det er vår vurdering at det er 

hensiktsmessig å opprettholde denne innretningen, selv om tilskuddsordningene i størst mulig grad 

skal gjøres format- og plattformuavhengige.  

For spillefilm er NFI positiv til å åpne ordningen for andre distribusjonsplattformer på sikt.  

Forutsetning er imidlertid at disse plattformene er direkte salg til publikum og at det finnes åpne 

etterprøvbare data for publikumskonsum på de aktuelle plattformene. NFI foreslår derfor å åpne 

ordningen for det som definerer som ”dokumenterbare plattformer”.  

For andre formater og sjangerområder ville det bety en ytterligere fragmentering av 

tilskuddsmidlene dersom man også skulle åpne markedsordningen for disse. Dette mener NFI vil 

være uheldig.   

Etterhåndstilskuddsordningen er i dag knyttet til kino som distribusjonsplattform, og gjelder dermed 

kun for spillefilmer og kinodokumentarer. Dette er verken plattformnøytralt eller formatnøytralt. NFI 

foreslår likevel å opprettholde terskelen knyttet til kinobesøk, fordi det ikke finnes gode 

vurderingsalternativer for hva som ansees som et fornuftig innslagspunkt for et slikt tilskudd. 

Imidlertid vil NFI på sikt åpne for å bruke reelt sammenlignbare tall fra andre plattformer som 

vurderingsgrunnlag. Dette kommer vi tilbake til i avsnittet om etterhåndstilskudd.   

Forslaget til forskrift åpner imidlertid for produksjonstilskudd etter kunstnerisk vurdering til 

produksjoner for distribusjon på andre plattformer, med samme tilskuddstak som gjelder for 

prosjekter som mottar tilskudd etter markedsvurdering og etterhåndstilskudd. På den måten vil 

tilskuddsystemet som helhet være plattformnøytralt. 

Dokumenterbare plattformer 
Forretningsmodellene innenfor det audiovisuelle området er nært knyttet til distribusjonsplattform. 

Flere av dagens tilskuddsordninger forholder seg til etablerte forretningsmodeller når det gjelder 

tilskuddsnivå og kriterier for prioriteringer. Særlig gjelder dette tilskuddsordningene for tilskudd etter 

markedsvurdering, etterhåndstilskudd og lanseringstilskudd. NFI mener at det ikke er hensiktsmessig 

å åpne disse tilskuddsordningene til å behandle alle plattformer likt. Samtidig er det ønskelig at 

tilskuddsordningene i minst mulig grad legger begrensninger for bransjens mulighet til å utvikle nye 

forretningsmodeller.   

Hovedargumentet for å bruke besøkstall på kino som terskel både for tildeling av etterhåndstilskudd 

og vurderingskriterium i markedsordningen, er at dette er offentlig statistikk som tydelig viser om 

filmen treffer et stort publikum. Det finnes i dag lite eller ingen offentlig statistikk for 

publikumsoppslutning og omsetning på andre distribusjonsplattformer, og det vil være svært 

vanskelig å knytte en slik terskel til tall som er lette å påvirke og ikke er etterprøvbare.   

Forskriften definerer begrepet ”dokumenterbare plattformer”. Dette knytter innretningen av de 

aktuelle tilskuddsordningene til plattformer som bygger på den samme grunnleggende 

forretningsmodellen som kino, men uten at det stilles krav til kinodistribusjon. Det gjør 

tilskuddsordningene mer åpne for plattformer hvor seertall/visninger er offentlig tilgjengelig og 

etterprøvbare, og som genererer markedsinntekter knyttet til hver enkelt visning. Når det kommer 

nye plattformer som oppfyller disse kriteriene, vil NFI kunne bruke disse som vurderingskriterium for 

tilskudd etter markedsvurdering og som terskel for etterhåndstilskudd. 
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Hurtigslusing  
Filmmeldingen tar til orde for at det innføres hurtigslusing for etablerte og suksessfulle 

produksjonsselskaper og filmskapere. Samtidig understrekes ønsket om en forenkling, og om færre 

ordninger.  NFI opplever også at budsjettmidlene innenfor området i dag er for fragmentert i for 

mange tilskuddsordninger og at hurtigslusing som en egen ordning ville forsterket dette problemet.  

Dagens ordning med rammefinansiert produksjonstilskudd foreslås derfor avviklet. 

NFI foreslår at man innenfor alle tilskuddsordninger definerer at tilskudd til produksjonsselskaper 

eller filmskapere som har vist særlige gode kommersielle eller kunstneriske resultater, skal 

prioriteres i tilskuddstildelingen. Endelig prioritering gjøres likevel av konsulent eller ekspertpanel der 

dette er et av vurderingskriteriene. NFI vil utarbeide systemer for innsamling av data som kan danne 

grunnlag for en slik prioritering.  

NFI vil videre særlig legge vekt på tidligere resultater i rammefinansiert utviklingsordning.  

Rammeordningen er effektiv både for søkere og for forvaltningen.  Formålet med ordningen blir 

spisset og det vil prioriteres større rammer. En utvidet rammeordning vil også kunne bidra til at en 

større andel av prosjektene som utvikles, settes i produksjon. Spissingen av krav for å oppnå pakke 

og større beløp i pakkene, vil kunne bidra til konsolidering i bransjen ved å styrke de etablerte 

selskapenes posisjon. 

Regionale filmsentre og filmfond 
NFIs forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon skal også gjelde regionale filmsentre og filmfond 

i deres forvaltning av statlige midler innenfor forskriftens virkeområde. Dette for å bedre samordning 

av praksis og sikre likebehandling av tilskuddsmottakere for tilskudd av midler over 

Kulturdepartementets budsjett. Det understrekes at NFI og de regionale filmvirksomhetenes 

praktisering av regelverket på enkelte områder vil kunne divergere. Dette vil eksempelvis kunne 

gjelde krav til profesjonalitet, tidligere kommersielle og kunstneriske resultater mv. 

 

3. Merknader til de enkelte bestemmelsene 

 

Kapittel 1 – Innledende bestemmelser 

Til § 1-1, Formål 

Formålene i denne forskriften knyttes til Kulturdepartementets forskrift om tilskudd til produksjon og 

formidling av audiovisuelle verk  («hovedforskriften»), og det vises til Kulturdepartementets 

høringsnotat av 1. mars 2016. Denne bestemmelsen fastsetter at NFIs forskrift om tilskudd til 

audiovisuell produksjon skal bidra til en utvikling i den retningen som «hovedforskriften» angir.  

Formålsbestemmelsen gir ingen direkte rettigheter eller plikter for tilskuddsforvalter eller 

tilskuddsmottaker, men vil være bestemmende for de interesseavveininger som skal gjennomføres 

når bestemmelsene som presenteres under skal tolkes og anvendes. 

Til § 1-2, Virkeområde.  

Denne bestemmelsen angir det overordnede virkeområdet for forskriften, og presiserer/definerer 

hvem som kan være tilskuddsgiver og tilskuddsmottaker etter forskriften. Virkeområde for de fire 

hovedområdene  ”Tilskudd til enkeltpersoner”, ”Tilskudd til prosjekter”,  ”Rammetilskudd til 

prosjektutvikling” og ”Fellestiltak for audiovisuell bransje” er nærmere angitt i forskriftens kap. 2 til 

5. 
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Forskriften skal gjelde for regionale filmfond og filmsentre når de tildeler statlige midler, jf. 

filmmeldingen. Med statlige midler menes midler som er tildelt over Kulturdepartementets budsjett.  

Til § 1-3, Definisjoner 

Bestemmelsen inneholder definisjoner av begreper som brukes flere steder i forskriften, 

søknadsskjema og søknadsveiledere. 

Bestemmelsens bokstav a) audiovisuelt verk 

For å tydeliggjøre at tilskuddene etter denne forskriften er rettet mot alle formater og stadier 

prosjektet er i, foreslås det i forskriften å endre bruken av begrepet audiovisuelle produksjoner til 

audiovisuelle verk. Dette fordi begrepet tydeligere knytter seg til produktet/verket og ikke til 

produksjonsfasen.  

Det er en forutsetning at verket er ment for offentlig visning eller omsetning for å få tilskudd. Med 

offentlig visning legges det til grunn at søker kan redegjøre for en plan om at verket skal gjøres kjent 

for offentligheten. Det er viktig at allmenheten får tilgang til verket når det tildeles statsstøtte.  

Bestemmelsens bokstav b) offentlig tilskudd 

Hva som er offentlig tilskudd følger av statsstøtteregelverket og er her ment som informasjon til 

tilskuddssøker. Definisjonen har betydning i vurderingen av hvor mye et prosjekt kan få i samlet 

statstilskudd fra alle offentlige organer innenfor EØS-området. Tilskudd fra for eksempel europeiske 

programmer som Kreativt Europa og Eurimages er tilskudd fra overnasjonale organer, og tas ikke 

med i beregningen av hvor mye et prosjekt har fått i offentlig støtte.  

Bestemmelsens bokstav c) kulturprodukt 

Alle audiovisuelle verk som oppfyller kulturtesten defineres som et kulturprodukt. Audiovisuelle verk 

som oppfyller kulturtesten regnes her også som «difficult audiovisual work» i henhold til ESAs 

gruppeunntak, og kan derfor motta inntil 100% i offentlig tilskudd etter statsstøtteregelverket. Dette 

omtales nærmere i § 3-14 om maksimalt offentlig tilskudd. Spill kommer ikke inn under «difficult 

audiovisual work» i henhold til ESAs gruppeunntak, men har fastsatt et tilskuddstak på 75% etter 

notifisering hos ESA. 

Bestemmelsens bokstav d) tilskuddsforvalter 

I forskriften brukes primært begrepet tilskuddsforvalter, siden forskriften skal benyttes av både NFI 

og av regionale filmvirksomheter. Der det tydeliggjøres at NFI er eneste vedtaksmyndighet, for 

eksempel ved etterhåndstilskudd, vil det stå ”Norsk filminstitutt”.  

Bestemmelsens bokstav e) dokumenterbare plattformer 

Det vises til det som står i bakgrunnskapittelet om ”dokumenterbare plattformer”. Dette er et nytt 

begrep som foreslås til denne forskriften. Det siktes her til plattformer som oppgir seertall eller antall 

visninger og som genererer markedsinntekter til tilskuddsmottaker knyttet til visning. Antallet 

visninger og de tilhørende inntektene må være etterprøvbare. Kino er et klart eksempel på en 

dokumenterbar plattform. Abonnementsbaserte tjenester som ikke genererer inntekter knyttet til 

hver enkelt visning, vil ikke komme inn under denne definisjonen.  

Bestemmelsens bokstav f) spillefilm 

Forskriften er i hovedtrekk format- og sjangernøytral. Det er likevel nødvendig å definere noen 

formater for blant annet å kunne sette forskjellige tilskuddstak. Med spillefilm menes lange 

fiksjonsbaserte filmer som tidligere har kommet inn under begrepet kinofilm.  I denne forskriften 

åpnes det også for spillefilmer som distribueres på andre plattformer enn kino. 
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Bestemmelsens bokstav g) dokumentarfilm 

Her stadfestes hva som menes med dokumentarfilm. En dokumentarfilm kan også vises på kino. I 

dagens regelverk omtales det som kinodokumentar. NFI foreslår å fjerne begrepet kinodokumentar, 

for å svare på kravet om plattformnøytralitet. Dette vil ikke få noen praktisk konsekvens da både 

fiksjons- og dokumentarfilmer som mottar etterhåndstilskudd er omtalt i § 3-14 i tilskudd til 

audiovisuell produksjon, bokstav a.  Dokumentarfilmer vil dermed få de samme tilskuddstakene som 

spillefilmer når de distribueres på dokumenterbare plattformer som for eksempel kino. 

Bestemmelsens bokstav h) kortfilm 

Dette er en videreføring av dagens definisjon av kortfilm. Vi foreslår at dagens praksis videreføres i 

nytt regelverk.   

Bestemmelsens bokstav i) serier 

Dette er en videreføring av dagens definisjon av serier. Vi foreslår at dagens praksis videreføres i nytt 

regelverk.   

Bestemmelsens bokstav j) spill 

Spill. Det vises også til det som står i innledningen. Definisjonen er noe endret fra dagens definisjon. 

Endringene i ordlyden innebærer ikke en realitetsendring, men kun en redaksjonell forenkling i tråd 

med endringen til «audiovisuelle verk». 

Bestemmelsens bokstav k) barnefilm 

Dette er en videreføring av dagens regelverk, men med noen justeringer som følge av nytt lovverk 

om fastsetting av aldersgrenser, jf. ”Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram 

mv.”, som trådte i kraft 1. Juli 2015.  Det presiseres at selv om en film har aldersgrense tillatt for alle, 

6 år eller 9 år, er det fortsatt et selvstendig krav om at barnefilm skal være særskilt rettet mot barn. 

Definisjonen av barnefilm er viktig for forslaget til utmåling av etterhåndstilskudd.  

Til § 1-4, Kulturtesten 

NFI foreslår å videreføre dagens kulturtest.  

Det er et krav i henhold til statsstøtteregelverket i EU2 at audiovisuelle verk må anses som et 

kulturprodukt for å kunne få statsstøtte. I forbindelse med arbeidet med dagens regelverk utarbeidet 

Kulturdepartementet i samarbeid med NFI en kulturtest3, for å definere hva som er et kulturprodukt. 

NFI har utarbeidet et tolkningsdokument som redegjør for forståelsen og praksisen rundt 

kulturtesten. Dette dokumentet ligger som et vedlegg til dette høringsnotatet og er en beskrivelse av 

dagens forvaltningspraksis. Bransjen er kjent med dagens kulturtest og praksis knyttet til denne.   

Kulturtesten er utformet for å målrette tilskuddsordningene mot norske kulturprodukter. I tillegg er 

kulturtesten et viktig verktøy for å begrense antall søknader som uansett ikke vil bli prioritert for 

tilskudd, og bidrar således til en mer effektiv tilskuddsforvaltning.   

NFI understreker at det er en forutsetning for tilskudd at prosjektet fortsatt oppfyller kulturtesten 

ved ferdigstillelse. Endringer i prosjektet som kan påvirke utfallet av kulturtesten må meldes til 

tilskuddsforvalter, jf. tilskuddsmottakers opplysningsplikt som omtales under. Tilskuddsforvalter vil gi 

                                                           
2Tidligere hjemmel for å gi statsstøtte til audiovisuelle produksjoner var ESAs godkjenning av 31. mars 2009 
som baserte seg på en analog tolking av EUs Cinema Communications av 2001. Gruppeunntaket artikkel 54 
avsnitt 2:” Aid shall support a cultural product. To avoid manifest errors in the qualification of a product as cultural, 
each Member State shall establish effective processes, such as selection of proposals by one or more persons 
entrusted with the selection or verification against a predetermined list of cultural criteria”.  
3 forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-6 første avsnitt bokstav c. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007XC0616(01)&from=EN
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skriftlig tilbakemelding på hvorvidt endringene påvirker tilskuddsforvalters vurdering av om 

kulturtesten er oppfylt. 

Til § 1-5, Krav til søknad  

I bestemmelsens første punktum stadfestes det at tilskuddsforvalter har plikt til å stille krav til 

søknaden. 

I bestemmelsens annet punktum stadfestes hovedregelen om at søknader skal leveres på norsk. Med 

norsk forstås bokmål eller nynorsk. Bakgrunnen for språkkravet er hensynet til effektiv 

saksbehandling, herunder at det ikke må brukes ressurser på oversettelser. Det følger av 

bestemmelsens siste punktum at tilskuddsforvalter kan gjøre unntak fra språkkravet. Hvorvidt det 

skal gjøres unntak vil bero på en konkret vurdering av tilskuddsforvalters kompetanse og ressurser, 

samt søkers begrunnelse for unntaket.  

I annet avsnitt kreves det at søker leverer en fullstendig søknad. En søknad vil ikke bli behandlet før 

den er fullstendig. Dette innebærer at for ordninger med søknadsfrister må søknaden være komplett 

ved søknadsfristens utløp, og søker kan ikke kreve å få levert supplerende opplysninger etter fristens 

utløp. Dette av hensyn til likebehandling. Tilskuddsforvalter har anledning til å be om ytterligere 

opplysninger der dette er relevant for søknadsbehandlingen, og søker plikter da å gi slike 

opplysninger. For ordninger som ikke omfattes av søknadsfrister, vil søknaden først bli behandlet når 

den ansees som fullstendig. 

NFI anser ikke at dette er i strid med tilskuddsforvalters undersøkelsesplikt etter forvaltningsloven § 

17.  Kravet om fullstendig søknad gjelder særlig når knapphetsgoder skal tildeles på grunnlag av en 

konkurranse.  

Det kreves videre at søknad må leveres før prosjektet eller prosjektfasen iverksettes. Dette er for å 

sikre at tilskuddsordningene direkte bidrar til at et prosjekt realiseres. Tilskuddsordningene skal med 

andre ord ikke kun redusere utgiftene til et prosjekt eller en prosjektfase som allerede har funnet 

sted. I tillegg sikrer kravet at forskriften oppfyller statsstøtteregelverkets4 krav om at 

tilskuddsordningene skal ha en insentiveffekt. 

Kravene til søknad vil også bli nærmere beskrevet i søknadsskjema og søknadsveiledere.  

Til § 1-6, Opplysningsplikt 

Denne bestemmelsen stadfester søkers plikt5 til å gi de opplysninger som tilskuddsforvalter finner 

nødvendig i forbindelse med behandlingen av søknaden. Dette kan eksempelvis være navn på 

ansvarlig søker, dokumentasjon på at søker har filmrettigheter, beskrivelse av handling, innhold og 

sjanger for produksjonen, finansieringsplan som spesifiserer alle private og offentlige 

finansieringskilder, og liste over all kunstnerisk og teknisk stab som er tilknyttet prosjektet. 

Tilskuddsmottaker plikter å gi opplysninger som er nødvendig for gjennomføring og kontroll av 

tilskuddene, samt opplysninger til utarbeidelse av statistikk over den økonomiske utviklingen 

innenfor tilskuddsordningenes virkeområde. Formålet med slik rapportering er å gi tilskuddsforvalter 

                                                           
4 Gruppeunntaket artikkel 6 avsnitt 2Aid shall be considered to have an incentive effect if the beneficiary has 
submitted a written application for the aid to the Member State concerned before work on the project or activity 
starts. The application for the aid shall contain at least the following information: 
5 Denne plikten kan også utledes av generell forvaltningsrett; Den som søker om et gode har en selvstendig plikt 

til å gi tilstrekkelig informasjon for å belyse søknaden slik at tilskuddsforvalter kan treffe et vedtak, se blant 

annet Rt-2013-1187  
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bedre muligheter til å evaluere tilskuddssystemet og filmpolitikken. Eksempler på områder med 

behov for statistikkgrunnlag er eksportverdi og innspillingssteder. 

Regelen i annet avsnitt skal sikre at statlige tilskuddsmidler går til prosjekter som oppfyller den 

omsøkte tilskuddsordningens formål og prioriteringskriterier. Det forvaltningsrettslige 

utgangspunktet er at det er situasjonen på vedtakstidspunktet som er avgjørende for vedtak om 

tilskudd. Tildeling av tilskudd skjer i konkurranse med andre kvalifiserte søknader etter en faglig og 

skjønnsmessig vurdering av søknadene. Dersom det skjer endringer i det omsøkte prosjektet i 

etterkant, som ville virket inn på tilskuddsforvalters vurdering og prioritering, skal tilskuddsforvalter 

opplyses om dette. Tilskuddsforvalter tar stilling til om endringen kan godtas, eller om vedtaket må 

omgjøres (trekkes tilbake). 

I bestemmelsens siste punktum gis det eksempler på vesentlige endringer. Listen er ikke 

uttømmende, men ment for å gi en viss veiledning til søker.  

Konsekvensene av å ikke overholde opplysningsplikten omtales under kapittel 6 om sanksjoner. 

Til § 1-7, Aksept av vilkår  

Tilskuddsmottaker har godtatt forutsetningene og betingelsene for tilskuddet når de ber om 

utbetaling av tilskudd. Denne bestemmelsen er en videreføring av dagens regelverk og praksis, og må 

sees i sammenheng med søkers opplysningsplikt. 

 

Kapittel 2: Tilskudd til enkeltpersoner 
Dette kapittelet omhandler stipend til enkeltpersoner og ikke til selskaper. Det avgrenses derfor mot 

selskaper allerede i kapitteloverskriften.   

Til § 2-1, Virkeområde 

Selv om mange av tilskuddsordningene som NFI og de regionale filmvirksomhetene forvalter er rettet 

mot produksjonsselskaper, er det i bransjen behov for at det også kan gis tilskudd til enkeltpersoner 

innenfor noen områder. Primærfokuset i dagens regelverk6 har vært mot tilskudd til 

manuskriptutvikling. I tillegg har dagens forskrift åpnet for å støtte filmskapere/filmkunstnere i deres 

faglige utvikling gjennom tilskudd til deltakelse på kurs, seminarer og arbeidsstipend.  

Hovedlinjen i dagens forskrift foreslås videreført.  

NFI anser det som viktig å ivareta utvikling av fagarbeidere i bransjen som ikke er knyttet til en fast 

arbeidsgiver som tar ansvar for deres faglige utvikling. NFI foreslår å åpne forskriften for å gi tilskudd 

til fagarbeidere som skal delta på festivaler eller prisutdelinger med sitt verk. Dette omtales nærmere 

under de konkrete bestemmelsene. NFIs tildelinger av stipender fra UDs reisestøtte, vil også 

opprettholdes.   

Til § 2-2, Krav til søker 

Bestemmelsen stiller krav til søkers profesjonelle erfaring. Søkers kompetanse må være relevant sett 

opp mot det tiltaket det søkes om tilskudd til.   

Formålet bak bestemmelsen i dagens regelverk er at tilskuddsordningene skal være med å bidra til at 

kompetansen i bransjen skal bli høyere.  Bestemmelsen tolkes i tråd med det tiltaket det søkes om 

tilskudd til.  

                                                           
6 Forskrift av 3. mars 2009 nr. 1334 om tilskudd til manuskriptutvikling 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-11-03-1334?q=manus
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NFI foreslår at dagens kompetansekrav videreføres i denne forskriften. Hva som anses som 

tilstrekkelig og relevant kompetanse vil bero på en konkret vurdering av søkers kompetanse opp mot 

det aktuelle tiltaket. 

Bestemmelsen om kompetansekrav gjelder for alle tilskuddsordningene etter kapittel 2.  

Til § 2-3, Prioritering 

Det søkes normalt om langt flere midler enn det de økonomiske rammene gir rom for å innvilge. Når 

tilskuddsforvalterne skal velge å gi tilskudd eller avslå en søknad om tilskudd, vil det skje på bakgrunn 

av skjønnsmessige vurderinger og prioriteringer som blant annet tar hensyn til hvor godt prosjektet 

oppfyller den omsøkte tilskuddsordningens formål, prioriterte satsingsområder og lignende.  

Selv om det ikke er mulig å redegjøre i detalj for hvilke skjønnsmessige vurderinger som skal gjøres, 

skal søknadene vurderes opp mot hverandre og det må prioriteres. Søknader som bidrar til å nå 

målet om en likestilt filmbransje kan prioriteres. 

Bestemmelsen om prioritering gjelder for alle tilskuddsordningene i kapittel 2. 

Til § 2-4, Tilskudd til utvikling av ideer og manuskripter 

Filmmeldingen understrekte behovet for at flere av prosjektene som utvikles blir realisert. Det har 

vært en svakhet ved dagens manusutviklingsordning at man ikke kan gi tilskudd til prosjekter der det 

er gjort en opsjonsavtale med et produksjonsselskap. NFI mener at denne avgrensingen kan ha ført til 

at forfattere med prosjekter innenfor de mer kommersielle sjangrene har valgt å ikke bruke dagens 

tilskuddordning.  

NFI foreslår at hovedlinjene i dagens bestemmelse om tilskudd til manusutvikling videreføres. 

Bransjen er blitt vesentlig mer profesjonalisert når det gjelder utvikling av manus de siste årene. 

Økonomien i bransjen er likevel såpass presset at det er vanskelig for produksjonsselskapene å 

avsette tilstrekkelige midler og ressurser til utvikling av de tidligste fasene av et prosjekt. Det er 

denne fasen som har størst risiko for at et prosjekt ikke kommer videre til produksjon. 

Sjansene for at et prosjekt realiseres økes betraktelig dersom prosjektet knyttes til en produsent og 

regissør i en tidligere fase. NFI foreslår derfor å åpne for at forfattere som har solgt opsjon på filmrett 

også kan motta tilskudd etter denne bestemmelsen. 

Søknaden må gjelde et kulturprodukt. NFI viser til det som står over om kulturtesten.  

I bestemmelsens siste avsnitt stilles det krav til at søker må kunne dokumentere at han eller hun har 

enerett til å utvikle prosjektet. Dette er en forutsetning for å kunne motta tilskudd. 

Til § 2-5, Tilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement 

Bestemmelsens første del viderefører dagens regelverk og praksis med å gi tilskudd til deltakelse på 

kurs og seminarer.  

I bestemmelsens første avsnitt siste punktum foreslår NFI å åpne for at det kan gis tilskudd til 

fagarbeidere som skal delta og representere sitt audiovisuelle verk på en festival eller en prisutdeling 

i en filmkulturell sammenheng. Dette vil være en forenkling fra dagens regelverk ved at 

fagarbeideren selv kan søke om tilskudd til enkeltstående representasjoner.   

Hva som anses som prioriterte festivaler og prisutdelinger vil være gjenstand for et filmfaglig skjønn 

av tilskuddsforvalter.  

NFI foreslår tilskudd til filmskapere/fagarbeidere som skal delta på finansieringsforum og markeder i 

utlandet, i en tidlig finansieringsfase.  
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I bestemmelsens siste avsnitt stilles det et krav om at tilskudd fra NFI etter denne bestemmelsen kun 

skal være rettet mot internasjonale arrangementer. Dette er også i tråd med dagens 

forvaltningspraksis hvor det er internasjonale kurs som prioriteres. Med internasjonalt menes kurs og 

seminarer for en internasjonal målgruppe, i Norge eller i utlandet. Det avgrenses mot internasjonale 

festivaler som avholdes i Norge.  

Tilsvarende begrensning skal ikke gjelde for tilskudd fra de regionale filmvirksomhetene.  

Bakgrunnen for denne avgrensningen er en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom NFI og regionale 

filmvirksomheter, herunder å tilrettelegge for en effektiv tilskuddsforvaltning ved at ikke flere 

tilskuddsforvaltere behandler samme søknad.  

Til § 2-6, Arbeidsstipend 

Formålet med arbeidsstipend etter dagens regelverk er å bidra til talentutvikling og integrering av 
kvalifiserte fagarbeidere i den profesjonelle audiovisuelle bransjen.  Stipend kan gis til hospitering 
innenfor relevante fagområder og deltakelse i talentprogram, som for eksempel NFIs talentsatsning 
”Vekst-i-Prosjekt” .  
 
Norsk filminstitutt foreslår å videreføre arbeidsstipendordningen som i dag. 

 

§ 2-7, Rapportering om bruken av tilskudd 

Dette er en videreføring av dagens praksis. 

 

Kapittel 3: Tilskudd til prosjekter 

Til § 3-1, Virkeområde 

NFI vil støtte de kunstnerisk og kulturelt verdifulle audiovisuelle verkene som når ut til et publikum. 

For å tydeliggjøre forskriftens virkeområde foreslås det en klar avgrensning mot reklame, nyheter, 

reality- og underholdningsprogrammer, dekning av idrettsarrangementer og produksjon av materiale 

som kun skal vises i egne, lukkede distribusjonssystemer.  

Det foreslås ikke endringer i virkeområdet for spill. 

Prosjekter som har fått tilskudd fra insentivordningen kan ikke motta produksjonstilskudd eller 

etterhåndstilskudd fra NFI. Tilskudd fra insentivordningen kan kombineres med utviklings og 

lanseringstilskudd fra NFI, forutsatt at tilskuddene samlet sett ikke overstiger tilskuddstaket i denne 

forskriften. Tilskudd fra regionale filmfond kan kombineres med insentivordningen.  

Til § 3-2, Krav til søker 

Tilskuddsordningene som NFI forvalter er rettet mot den uavhengige audiovisuelle bransjen som har 
audiovisuelle produksjoner som sitt hovedvirke. Det avgrenses etter dagens praksis mot rene 
enterpriseproduksjoner, skoleproduksjoner ol.   
 
I bestemmelsens første punktum videreføres dagens regel om at det kun er produksjonsforetak i 

Norge/EØS-området som kan søke om tilskudd. 

I annet punktum defineres hvilke kriterier som skal legges til grunn for vurderingen om søker er en 

del av den audiovisuelle bransjen.  
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I EU-retten7 og i norsk rett8 forutsettes det at det skal eksistere en uavhengig audiovisuell bransje 

som leverer innhold til publikum. NFI foreslår endringer i hvordan forskriften stiller krav til 

uavhengighet, og ber høringsinstansene spesielt om tilbakemelding på dette. 

Produksjonsselskapenes tilknytting til visningsplattform 

Dagens forskrift 9stiller absolutte krav til hvor stor eierandel et fjernsynsselskap kan ha i et 

produksjonsselskap for å kunne kalles uavhengig. Mange produksjonsforetak er i dag reelt 

uavhengige med egne administrasjoner og styre, men er likevel gjennom konsolideringer på en eller 

annen måte konsernforbundet med store tv-selskap både nasjonalt og internasjonalt.   

NFI ønsker å tydeliggjøre at tilskuddsordningene ikke skal være til hinder for konsolidering og 

profesjonalisering av bransjen, og heller ikke svekke den uavhengige bransjens konkurranseevne 

internasjonalt. Det er samtidig ønskelig at uavhengighet skal gjelde for alle plattformer, ikke bare 

fjernsyn. 

NFI foreslår å stille som et nytt vilkår at det omsøkte prosjektet ikke i vesentlig grad skal være knyttet 

til den primære visningsplattform av prosjektet. NFI mener at tilskuddsforvalter må gjøre en konkret 

vurdering. Relevante kriterier vil eksempelvis være hvorvidt et fjernsynsselskap har vesentlige 

eierandeler eller stemmerett hos søker, hvorvidt søker har eierandeler eller stemmerett i et 

fjernsynsselskap eller om søker har en vesentlig del av sin omsetning til et fjernsynsselskap med 

felles eierinteresser. NFI anser ikke at noen enkeltaktører i dag er vesentlig tilknyttet kino som 

plattform.  

Offentlig eierskap 

NFI foreslår å videreføre dagens krav og forvaltningspraksis knyttet til at et uavhengig 

produksjonsselskap ikke kan ha det offentlige som hovedeier. Dette betyr at selskaper der offentlige 

institusjoner eier mer enn 50%, ikke kan søke om tilskudd fra NFI. 

Krav til selskapsform 

I dagens regelverk skilles det mellom format og krav til selskapsform. For eksempel vil det alltid 

kreves et aksjeselskap for en film som skal vises på kino, mens for en kortfilm er det tilstrekkelig at 

det er et enkeltpersonforetak som søker. 

I tråd med kravet til profesjonaliseringen av bransjen mener NFI at det er naturlig at det stilles krav 

om at tilskuddsmottaker er organisert som et aksjeselskap. Formålet er å sikre at foretak som skal 

motta tilskudd er organisert på en måte som sikrer gode rapporteringsrutiner og at en eller flere 

deltakere ikke har et ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld.  

Foretak som er etablert i EØS-området og som har en norsk filial registrert i foretaksregisteret anses 

for å tilfredsstille kravet. NFI mener derfor at tilskuddsordningen er i tråd med 

statsstøtteregelverket1011 . 

Krav til profesjonalitet 

I tråd med kravet til profesjonalisering av bransjen mener NFI at dagens kompetansekrav til 

nøkkelmedarbeidere i prosjektet skal videreføres og gjelde alle format og sjangerområder. Hva som 

anses for å være betydelig profesjonell erfaring vil variere etter prosjektets art og hvilken 

                                                           
7 AMT direktivet) står det i innledningens avsnitt 71 
8 I forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester 
9 Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-6 første avsnitt bokstav a 
10 EU-rettens krav til de fire friheter «flyt av varer, kapital, tjenester og personer (herunder selskapsetableringer)» 
11 GBER artikkel 1 avsnitt 5 nr. 1 
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prosjektfase det søkes om tilskudd til. Det er naturlig at terskelen for hva som er betydelig 

profesjonell erfaring er høyere hos NFI enn hos regionale filmvirksomheter som skal bygge opp en 

bransje.  

I bestemmelsens siste avsnitt åpnes det for at det kan lempes på kravet til selskapsform og erfaring 

hos nøkkelmedarbeidere. Som eksempel er det naturlig å peke på at det er forskjellige behov for 

erfaring og selskapsform i en film med et høyt budsjett kontra en film med et lavt budsjett. Det vil for 

eksempel særlig være aktuelt å åpne for unntak innenfor kortfilm og spill. 

Til § 3-3 Vilkår 

Forslaget til vilkår er i stor grad en videreføring av dagens § 1-6 i forskrift om tilskudd til audiovisuelle 

produksjoner. I tillegg skjerpes kravene til at det er søker som skal ha rettigheten til verket før, under 

og etter produksjonen.  

Bestemmelsen bokstav a 

NFI foreslår å stille som krav at søker har rettighetene til både å gjennomføre prosjektet og til å 

utnytte produktet kommersielt etter ferdigstillelse. I dag stilles det kun krav til rettigheter for å 

gjennomføre prosjektet. 

Bakgrunnen for forslaget er å styrke en uavhengig audiovisuellproduksjonsbransje gjennom en 

tydeliggjøring av at tilskuddsordningene NFI forvalter ikke skal være rettet mot rene 

linjeproduksjoner og entrepriseproduksjoner. Verdiskapningen i slike prosjekter går primært tilbake 

til fjernsynsselskapene eller selskap som ikke anses som uavhengige og styrker derfor ikke en 

uavhengig audiovisuell bransje. 

Hva som anses som nødvendige rettigheter vil variere etter hvilket tilskudd det er søkt om. NFI 

mener det ikke kan stilles samme krav om å inneha rettigheter til en norsk minoritetsproduksjon som 

til en film med norsk hovedprodusent. For minoritetsprodusenter kreves det at hovedprodusenten 

besitter rettighetene til å utnytte verket kommersielt, også etter ferdigstillelse. 

Bestemmelsens bokstav b 

I dagens regelverk stilles det krav til søkers gjennomføringsevne. Kravet til gjennomføringsevnen 

gjelder i dag for alle prosjektfaser, og stiller også krav til at søker har faglig kompetanse/erfaring og 

kapasitet til å gjennomføre det omsøkte prosjektet parallelt med øvrige prosjekter som selskapet har 

gående. 

NFI mener at kravet til gjennomføringsevne må være en ufravikelig forutsetning for å kunne motta 
tilskudd etter dette kapittelet. Vilkåret er med på å bidra til å oppfylle målet om en profesjonell og 
bærekraftig audiovisuell bransje. I vurderingen må det også vektlegges faktorer som søkers 
leveringsdyktighet, kvalitet på søknaden, plan for HMS-arbeid i produksjonen o.l. 
 
Kravet om gjennomføringsevne vurderes forskjellig avhengig av prosjektenes størrelse og 

kompleksitet.   

Bestemmelsens bokstav c 

Et grunnleggende vilkår for å motta tilskudd etter dagens regelverk er at søknaden gjelder et 

kulturprodukt, det vil si at minimum tre av fire vilkår i kulturtesten må være oppfylt.  

For søknader med norske minoritetsprodusenter er det tilstrekkelig at prosjektet (film, dokumentar, 

kortfilm og tv-serier) er definert som kulturprodukt i opphavslandet.  Dersom hovedprodusent 

kommer fra land hvor det ikke finnes offisielle myndigheter som kan definere prosjektet som et 
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kulturprodukt, gjør NFI en vurdering hvorvidt prosjektet anses som et kulturprodukt basert på 

prosjektets art og det norske bidraget.  

NFI forslår å opprettholde dagens krav om at søknaden må gjelde et kulturprodukt. Det vises til 
omtalen under §1-4. Dette er i tråd med dagens praksis og medfører ingen endring. 
 

Til § 3-4, Synstolking og teksting 

Formålet med bestemmelsen er at tilskuddssystemet bør bidra til at norsk film i størst mulig grad er 

tilgjengelig for alle.  

I dagens regelverk er det en forutsetning for produksjonstilskudd og lanseringstilskudd til kinofilm, at 

alle digitale eksemplarer av produksjonen skal tekstes for hørselshemmede. Eksemplarer som skal i 

ordinær kinodistribusjon skal tekstes slik at det kun er mulig å vise filmen med tekst. 

Kravet til teksting skal utvides fra dagens regelverk til å gjelde alle filmformater som får statlige 

tilskudd etter dette kapitlet, uavhengig av hvilken distribusjonsplattform de har.  Slike produksjoner 

skal gjøres tilgjengelig for visningsplattformen med teksting. 

I første avsnitt siste punktum foreslåes at NFI (ikke andre tilskuddsforvaltere) kan i særlige tilfeller 

gjøre unntak fra kravet om teksting. Med særlige tilfeller skal det forstås at dette skal være en snever 

unntaksregel fra hovedregelen om krav til teksting. I lys av den digitale utviklingen som skjer er det 

behov for at NFI i noen tilfeller kan, etter en konkret vurdering, unnta et prosjekt fra kravet om 

teksting. Eksempelvis kan det tenkes at det oppstår prosjekter som krever en brukermedvirkning og 

dermed ikke er praktisk gjennomførbare med teksting. 

For filmer som skal distribueres på kino i Norge stilles det som vilkår at produksjonen både skal 

tekstes og synstolkes.  

NFI anser synstolking som et viktig tiltak for å gjøre filmer tilgjengelig også for blinde og svaksynte.  

Vilkåret gjelder kun for audiovisuelle verk som skal vises på kino, og som har fått statlig tilskudd etter 

dette kapittelet. Disse produksjonene gjøres tilgjengelig med lydspor med synstolking.  For filmer 

som skal gjøres tilgjengelig for publikum på kino, skal tilskuddsforvalter stille som vilkår at 

produsenten inngår avtaler med distribusjonsleddet om at de gjør synstolking og teksting tilgjengelig 

for publikum på kino.  

Til § 3-5, Prioritering 

Tilskuddene etter dette kapittelet er med unntak av etterhåndstilskudd ikke en rettighetsordning. 

Det søkes om langt flere midler enn det de økonomiske rammene gir rom for å innvilge. Når 

tilskuddsforvalter skal velge å gi tilskudd eller avslå en søknad om tilskudd, vil det skje på bakgrunn 

av sammensatte vurderinger og prioriteringer som blant annet tar hensyn til hvor godt prosjektet 

oppfyller den omsøkte tilskuddsordningens formål og prioriterte satsningsområder. 

NFI foreslår å opprettholde dagens bestemmelse om prioritering. Samtidig utvides denne noe for å 

svare på filmmeldingens signal om prioritering av selskaper som kan vise til gode kunstneriske og 

kommersielle resultater, se forslagets bokstav c.  Det viser også til høringsnotatets punkt om 

hurtigsluse.  

Det innføres som et av flere kriterier at tilskudd til produksjonsselskaper eller filmskapere som har 

vist gode kommersielle eller kunstneriske resultater skal prioriteres. Dette vil likevel kun være et av 

flere prioriteringskriterier som tilskuddsforvalteren må vurdere. 
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NFI vil utarbeide systemer for å strukturere kriteriene for kunstneriske og kommersielle resultater 

som kan danne grunnlag for prioritering.  Det forventes ikke at regionale filmvirksomheter lager 

tilsvarende systemer. Men de kan likefult legge nøkkelpersonenes resultater til grunn for prioritering. 

Kriteriet under bokstav d legger opp til at det innenfor tilskuddssystemet skal kunne prioriteres 

prosjekter med tanke på talentutvikling. Det er viktig for kvaliteten på norske audiovisuelle verk at 

talenter får anledning til en god faglig utvikling gjennom sine arbeider. Det kan med bakgrunn i 

denne bestemmelsen legges opp til egne talentsatsingsprogrammer som for eksempel NFIs Nye-

veier-program. 

NFI foreslår å legge inn kjønnsbalanse som et vurderingskriterium. Et av formålene for 

tilskuddsordningene er å bidra til en likestilt filmbransje.  Forslagets bokstav e, tydeliggjør at dette vil 

være et kriterium som kan brukes i prioriteringen mellom søknader.   

Regionale filmvirksomheter skal prioritere også prioritere etter de samme kriteriene, men kan i 

tillegg særlig vektlegge prosjektets regionale tilknytting. Dette kan knytte seg både til 

nøkkelpersoners tilknytting til regionene og andelen av prosjektets budsjett som legges til regionen.  

Det kan ikke stilles krav for bruk av budsjett i regionen utover 160% av tilskuddsbeløp12.  

Til § 3-6, Tilskudd etter kunstnerisk vurdering  

Kunstnerisk vurdering er den primære tilskuddsordningen i dagens tilskuddssystem. Prinsippet er 

gjeldende for de fleste formater, men er i dagens regelverk regulert i en rekke forskjellige 

bestemmelser.  

NFI foreslår, til forskjell fra dagens regelverk, at det kun skal være en bestemmelse som regulerer 

tilskudd etter kunstnerisk vurdering. Formålet er å gjøre forskriften enklere og mer oversiktlig. 

Samtidig mener NFI at regelverket vil åpne for en fleksibilitet for tilskuddsmottakerne. De kan lettere 

endre format eller distribusjonsplattform fra utviklingstilskudd til søknad om produksjonstilskudd.    

Hensynet bak bestemmelsen om tilskudd etter kunstnerisk vurdering er å sikre et bredt tilbud av 

audiovisuelle verk av høy kvalitet innenfor ulike sjangre til ulike målgrupper og slik bidra til å oppfylle 

formålet i Kulturdepartementets hovedforskrift.  

Denne bestemmelsen er for NFI hovedsakelig knyttet til konsulentvurdering av prosjekter. Regionale 

filmvirksomheter har forskjellig praksis i hvordan prosjekter vurderes, men det forutsettes at det 

legges en faglig vurdering av prosjektets kvaliteter til grunn for tildelinger i denne ordningen. 

Det kan gis tilskudd til både utvikling og produksjon etter denne bestemmelsen. 

Andre avsnitt er en særskilt avgrensing for spill.  Dette er for å beholde reguleringene i dagens 

forskrift for området, som er godkjent av ESA13.  

Til § 3-7, Tilskudd etter markedsvurdering 

Formålet med markedsordningen etter dagens regelverk14 er å stimulere til filmer med høyt 

publikumspotensial. Ordningen har vært en stor suksess siden den ble innført i 2002, og filmene har 

vist seg å treffe et stort publikum. Det vesentlig for legitimiteten til tilskuddssystemet at det lages 

filmer som når et bredt publikum. 

                                                           
12 Cinema Communication (EU`s regler for offentlig statsstøtte til audiovisuelle produksjoner 2013/332/01) 
13 ESA godkjenning av 26. november 2014 godkjenningsnummer 518/14/COL 
14 Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 2-2 
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Det foreslås i hovedsak å videreføre ordningen. Regionale filmvirksomheter vil, dersom de ønsker 

det, også kunne benytte seg av ordningen. De trenger ikke følge samme praksis for tildelinger som 

det videre beskrives at NFI gjør.  

En utfordring med ordningen var at den i stor grad favoriserte prosjekter med store budsjetter. Dette 

resulterte i at stadig færre prosjekter fikk tilskudd gjennom markedsordningen.  

For å motvirke dette ble det i 2013 innført en modell for å prioritere noen prosjekter der forholdet 

mellom besøk og budsjett var høyest. Det vil si at man delte besøksestimatet på filmens budsjett, og 

prioriterte de som nådde høyest besøk per budsjettkrone. Endringen har bidratt til at man har fått 

større variasjon av budsjetter i ordningen, men det har også gitt produsentene insentiver for å presse 

budsjettene, og dermed svekke bærekraften i filmene, for å nå opp i tildelingsrundene. Det har skapt 

mye frustrasjon og offentlig kritikk at prosjekter med høye besøksestimater blir nedprioritert fremfor 

prosjekter med lavere budsjetter.   

Det er vesentlig for bærekraften i filmbransjen at man har et visst volum av prosjekter i 

markedsordningen. Filmmeldingen tar til orde for å legge til rette for et høyere antall tildelinger og 

større variasjon i produksjonsbudsjettene. Det er vesentlig for bærekraften i bransjen at man har et 

visst volum av prosjekter i markedsordningen. Med bakgrunn i dette vil NFI foreslå enkelte 

justeringer i modellen for tildeling av tilskudd gjennom markedsordningen.  

NFI foreslår at man tydeligere definerer to tilskuddsnivåer (for eksempel NOK 15 mill. og 7 mill.) for 

hver tildelingsrunde. Det prosjektet som får høyest publikumsestimat i søknadsrunden vil få mulighet 

til å få det høye beløpet. De neste prosjektene på lista får tilbud om de lavere beløpene. Søkerne må 

dokumentere finansiering for å kunne motta tilskudd innen de forskjellige tilskuddsnivåene. Dette vil 

bidra til at det også fremover vil være interessant for produsenter å utvikle prosjekter med lavere 

budsjetter, og at man kan opprettholde et brukbart produksjonsvolum innenfor ordningen.  

NFI har også sett på muligheten for å avgrense antallet oppfølgerfilmer i markedsordningen for å 

bidra til at det i større grad utvikles originale prosjekter og filmer for voksne. NFI har imidlertid 

konkludert med at dette vil kunne bidra til å svekke bærekraften i filmbransjen. Dersom 

oppfølgerfilmer når opp i konkurransen må det anses som positivt.  

Bestemmelsens første avsnitt: 

Her stadfestes at tilskuddsordningens hovedformål er prosjekter av høy kvalitet og høyt 

publikumspotensial. Filmmeldingen tok til orde for å utvide vurderingskriteriene til å omfatte andre 

områder enn publikumsbesøk. NFI har i arbeidet med utformingen av bestemmelsen vurdert andre 

vurderingskriterier, men har konkludert med at ordningen slik den er innrettet i dag bidrar til å støtte 

prosjekter med en tilstrekkelig variasjon. Målet om kvalitet og publikumspotensial foreslås derfor 

videreført.  

Det som er nytt er at NFI foreslår å inkludere tilskudd til utvikling av serier i markedsordningen. Dette 

vil bli nærmere omtalt i neste avsnitt.  

Det gjøres en avgrensning mot dokumentarfilm. Dette er en opprettholdelse av dagens praksis. 

Bestemmelsens annet avsnitt 

Serier har ikke vært omfattet av markedsordningen tidligere. Etter dagens regelverk og praksis har 

det vært gitt tilskudd til utvikling av serier i en nærmest automatisk ordning. NFI tilskudd har etter 

praksis blitt matchet med tilsvarende innsats fra tv-kanalene for tv-drama med et tak på 45%. NFI 

foreslår i bestemmelsens annet punktum å øke dette til at det kan gis inntil 50 % av 

utviklingsbudsjettet.  
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For å tydeliggjøre at det kun er utvikling av serier som er omfattet av denne bestemmelsen avgrenses 

det mot å gi produksjonstilskudd til serier i siste punktum. Slike prosjekter må bli vurdert etter 

bestemmelsen om kunstnerisk vurdering. NFI ønsker inntil videre og avgrense ordningen til 

fiksjonsbaserte serier. 

Bestemmelsens tredje avsnitt  

I bestemmelsens siste avsnitt stadfestes det at det er tilskuddsforvalter som må vurdere hvordan 

prosjektet vil treffe markedet. NFI vil fortsette med et ekspertpanel som foretar denne vurderingen. 

Mens det er administrasjonen, som på bakgrunn av råd fra ekspertpanelet, innstiller til vedtak. Selve 

vurderingen gjøres på grunnlag av et filmfaglig skjønn.   

I første punktum stilles det krav til prosjektets forventede publikum og inntektspotensial på 

dokumenterbare plattformer i Norge. Dette innebærer at ordningen på kort sikt fortsatt vil være 

primært rettet inn mot film som lanseres på kino, jf. definisjonen av dokumenterbare plattformer i § 

1-3 bokstav e.  

Med inntektspotensial siktes det til at det skal være en reell inntekt til tilskuddsmottakeren. Det 

avgrenses derfor i ordlyden mot markedsstrategier hvor en gir bort billettene eller selger de til en 

svært lav pris.  

Når det gjelder kravet til beskrivelse av søkers markeds- og distribusjonsstrategi mener NFI at søker 

må beskrive målgruppe og posisjonering i markedet. I tillegg skal produsent gi en kort beskrivelse av 

mediekjøp, PR- og distribusjonsstrategi. NFI vil utarbeide en rapport med søkers tidligere 

kommersielle resultater, som skal vektlegges i vurderingen. 

For å tydeliggjøre at det kun er produksjon av filmer som er omfattet av denne bestemmelsen 

avgrenses det mot å gi utviklingstilskudd til filmer i siste punktum. Slike prosjekter må bli vurdert 

etter bestemmelsen om kunstnerisk vurdering eller som en del av rammetilskudd for 

prosjektutvikling. 

At det ikke åpnes for utvikling av filmer i ordningen, er en videreføring av dagens praksis.  

Rammefinansiert utviklingsordning er etter NFIs oppfatning en mer hensiktsmessig ordning for å 

utvikle prosjekter mot markedsordningen.   

Til § 3-8, Samproduksjon med utenlandsk hovedprodusent 

Tilskuddsordningen har inntil 1. juli 2015 kun vært en ordning for samproduksjoner av kinofilmer 

med norsk minoritetsprodusent. Etter 1. juli 2015 har man åpnet for å kunne gi tilskudd til norske 

minoritetsprodusenter også for andre formater, samt utviklingstilskudd til slike prosjekter.  

Formålet med samproduksjonsordningen er å stimulere til produksjoner av høy kunstnerisk og 

profesjonell verdi med et betydelig norsk bidrag. Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke 

internasjonalt samarbeid, både kunstnerisk og profesjonelt.   

NFI foreslår å videreføre hovedlinjene i dagens ordning. NFI foreslår at ordningen, i likhet med de 

øvrige tilskuddsordningene i denne forskriften, er format- og plattformuavhengig.  

Til § 3-9, Etterhåndstilskudd 

Etterhåndstilskuddsordningen ble innført for å stimulere til økt privatkapital til filmproduksjon, bidra 

til at filmene skulle nå et stort publikum, og økte markedsinntekter nasjonalt og internasjonalt.  

Ordningen har også bidratt til at en større del av risikoen overføres fra produsent til 

distribusjonsleddet samtidig som produsenten beholder avkastningsmuligheter.  
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Filmmeldingen trekker opp utfordringen med å gjøre etterhåndstilskuddsordningen plattformnøytral.  

I utgangspunktet gir ordningen likt insentiv til å selge filmen til alle plattformer, men den forutsetter 

at man når en minimumsterskel for besøk på kino som et premiss for tilskuddet.  

Bestemmelsens første avsnitt  

Her redegjøres bakgrunnen for etterhåndstilskuddsordningen. NFI foreslår her å opprettholde 

dagens formål. 

Bestemmelsens andre avsnitt 

NFI har store økonomiske forpliktelser hvert år overfor prosjekter som har krav på 

etterhåndstilskudd. For å avgrense ordningen er det viktig at den rettes mot prosjekter som i størst 

mulig grad knyttes opp mot kriteriene i kulturtesten. For prosjekter som ikke mottar forhåndstilskudd 

fra NFI, vil det stilles krav til at fire av fire vilkår i testen oppfylles. For prosjekter med 

forhåndstilskudd fra NFI, gjøres det en filmfaglig vurdering og prioritering.  NFI kan derfor sikre at det 

i liten grad er internasjonalt rettede prosjekter, som vil kvalifisere for etterhåndstilskudd.   

NFI har i utformingen av denne forskriften vurdert om det kan være hensiktsmessig å si at også 

prosjekter med forhåndstilskudd fra regionale filmvirksomheter skal unntas fra den skjerpede 

kulturtesten. Årsaken til at det foreslåes en skjerpet kulturtest også for prosjekter med 

forhåndstilskudd fra regionale filmvirksomheter, er at det er viktig av hensyn til NFIs kontroll med de 

statlige midlene som skal gå til produksjon av audiovisuelle verk. Hos regionale filmvirksomheter kan 

det gis tilskudd til mange samproduksjoner med norske minoritetsprodusenter for å bidra til 

kompetansebygging og næringsutvikling av regional bransje. Disse prosjektene vil i mindre grad 

oppfylle kriteriene i kulturtesten. Dette kan være kommersielle filmer med potensiale for å hente ut 

store beløp i etterhåndstilskudd, med en reell risiko for at midlene i mindre grad kommer den norske 

audiovisuelle bransjen til gode.  

Bestemmelsens tredje avsnitt 

NFI foreslår å videreføre dagens krav til at filmen har solgt minimum 35.000 billetter gjennom 

ordinær kinodistribusjon. Dette bryter med resten av forskriftens struktur og oppbygging med 

hensyn til plattformnøytralitet. Hovedargumentet for å bruke besøkstall fra kino som terskel er at 

dette er offentlig statistikk, som tydelig viser om filmen treffer et stort publikum.  Det finnes i dag lite 

eller ingen offentlig statistikk for publikumsoppslutning og omsetning på andre 

distribusjonsplattformer. Det er også viktig for bransjen at denne terskelen knyttes til en verdi i det 

første visningsvinduet, da tidligst mulig utbetaling av etterhåndstilskudd er viktig for foretakenes 

likviditet. 

Dersom det på et senere tidspunkt kan legges til grunn offentlige kjente og etterprøvbare tall fra 

andre dokumenterbare plattformer, vil NFI åpne for å tilpasse forskriften med en terskelverdi knyttet 

til disse plattformene.    

I annet punktum foreslår NFI et unntak fra hovedregelen om 35.000 besøkende på kino. Kravet til 

35.000 besøkende, som ble innført 1. juli 2015, har gjort det vanskelig å realisere kunstnerisk 

ambisiøse filmer uten forhåndstilskudd fra NFI. Dette er en type filmer som sliter i markedet og som 

det blir stadig vanskeligere å finansiere.  

NFI foreslår at prosjekter som har fått vesentlig tilskudd fra regionale filmfond etter denne forskrift, 

også kan få fastsatt en lavere terskel. Forutsetningen er at prosjekter vurderes av NFI til å ha høy 

kunstnerisk kvalitet og begrenset publikumspotensial. Målet er å styrke satsingen nye talenter og på 

filmer alternativ finansiering og budsjetter.  
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Det er NFI som vedtar om en film kan få lavere terskel etter denne bestemmelsen. Dette er en kan 

regel og NFI skal derfor gjøre en konkret vurdering i hvert tilfelle. Hva som vil være et begrenset 

publikumspotensial og/eller vesentlig finansering vil bero på en konkret vurdering av filmens 

kunstneriske kvalitet og publikumspotensial og det vil måtte etableres en praksis rundt disse 

skjønnsmessige vilkårene.  

Inntektsperioden etterhåndstilskuddet baserer seg på, er tre år fra første offentlige visning. Avtaler 

om MG/forhåndssalg bør derfor være rimelig oversiktlig med hensyn til inntjening før 

etterhåndsstilskuddsperiodens utløp etter tre år. Avtaler om forhåndssalg som i hovedsak flytter 

inntekt fra en periode som løper fra-treårsdagen og utover, skal derfor ikke godkjennes. 

Bestemmelsens fjerde avsnitt 

I siste avsnitt foreslår NFI å videreføre dagens krav om at søknad om etterhåndstilskudd skal leveres 

før opptaksstart. Dette gjelder både for filmer med og uten forhåndstilskudd fra NFI. I og med at 

etterhåndstilskudd er en rettighetsordning følger det av NFIs forvaltningspraksis knyttet til dagens 

regelverk at alle filmer som får produksjonstilskudd fra NFI, samtidig anses å ha levert en søknad om 

etterhåndstilskudd. Begrunnelsen er at de opplysningene som ligger til grunn for søknad om 

produksjonstilskudd er de samme opplysningene som kreves for å behandle en søknad om 

etterhåndstilskudd. Dette bidrar også til en effektiv saksbehandling.  

For filmer uten forhåndstilskudd er det viktig at budsjettet låses på samme tidspunkt som for filmer 

med forhåndstilskudd, og det er videre viktig at NFI får kjennskap til disse filmene på et tidlig 

tidspunkt for å kunne planlegge strategisk bruk av tilskuddsmidlene. Samtidig foreslår NFI å 

videreføre dagens regel i Forskrift om etterhåndstilskudd til kinofilm § 3 annet avsnitt om at filmer 

som tar produksjonsbeslutning om å gå opp på kino etter opptaksstart kan levere søknad om 

etterhåndstilskudd før slik produksjonsbeslutning er tatt. Da vil kun kostnader påløpt etter søknad 

om etterhåndstilskudd legges til grunn for tilskuddsrammen. 

Til § 3-10, Ramme for etterhåndstilskudd 

NFI foreslår å videreføre dagens regel og praksis for hvilke kostnader som legges til grunn for 

beregningen av etterhåndstilskuddet. 

Det lages i dag langt flere filmer med høye budsjetter enn for bare få år siden. Mange av disse 

filmene kommer innenfor terskelen for den høyeste nominelle rammen for etterhåndstilskudd.  Det 

er en oppfatning at den definerte praksisen for terskelen (filmer med budsjetter på mer enn NOK 29 

mill.) ikke virker kostnadsdempende, slik hensikten med terskelen skulle være.  Flere produsenter 

uttaler at risikoen i prosjektet går ned om man øker budsjettene. Selv om det er viktig at man også 

kan lage filmer med høye budsjetter, er det viktig at det er en sammenheng mellom 

budsjettstørrelsen og risiko. På denne bakgrunn foreslår NFI at taket for etterhåndstilskudd gjøres 

glidende, med 50% av godkjent budsjett til maksimalt 16 millioner kroner. Det foreslås her å 

likebehandle voksen og barnefilm.  

Til § 3-11, Utmåling av etterhåndstilskudd 

NFI foreslår å beholde dagens satser for utmåling av etterhåndstilskudd.  

I bestemmelsens andre avsnitt defineres hva som kan godkjennes som inntekter som er grunnlag for 

utbetaling av etterhåndstilskudd. Det er en forutsetning at inntektene er knyttet til salg til 

kommersielle visninger. Med kommersielle visninger menes visning tilgjengelig for offentligheten 

mot betaling.  
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I tredje avsnitt presiseres det at inntektene skal være knyttet til filmens kommersielle verdi og at 

avtalen som ligger til grunn for inntektene må være inngått på normale forretningsmessige vilkår. 

Hensynet bak denne regelen er å sikre at det ikke inngås avtaler med kunstig høye priser med mål 

om å utløse et så stort tilskudd som mulig, som igjen vil vri konkurransen i bransjen. Det er derfor 

helt sentralt at de inntektene som gir grunnlag for beregning av tilskuddet gir et så reelt bilde som 

mulig av filmens kommersielle verdi slik den forelå på avtaletidspunktet.  

I vurderingen og tolkningen av hvorvidt inntektene gjenspeiler filmens kommersielle verdi og er 

inngått på normale forretningsmessige vilkår legger NFI til grunn at private aktører ikke gir fordeler til 

andre aktører uten en forventning om en rimelig motytelse. Kravet innebærer også at det må være 

en likevekt i kontraktsforholdet når det gjelder partenes ytelse og vilkår for øvrig. NFI vil derfor måtte 

gjøre en konkret helhetsvurdering av det samlede kontraktsforholdet mellom partene. 

Samtidig skal ikke kravet til ”kommersiell verdi” i forskriften innebære en så streng aktsomhetsnorm 

at det fjerner enhver mulighet for gode – eller dårlige – avtaler. Det skal ikke være slik at ethvert 

beløp utover det rent nøkterne overprøves. En for snever tolkning av bestemmelsen vil kunne svekke 

forutsigbarheten for aktørene i bransjen og med det undergrave formålet med reglene. Dette 

innebærer at det må foreligge kvalifiserte avvik fra hvordan en uavhengig og aktsom kommersiell 

aktør ville handlet, før NFI anser at inntektene ikke gjenspeiler filmens kommersielle verdi. Hva som 

utgjør et kvalifisert avvik, vil være en konkret og utpreget skjønnsmessig vurdering. 

Filmmeldingen problematiserte muligheten for at forhåndssalg gjennom minimumsgarantier (MGer) 

utløser etterhåndstilskudd. Det har de siste par årene vært noen tilfeller der det har oppstått 

uenighet mellom forvaltningen og tilskuddsmottakere om hvordan dagens forskrift skal tolkes og 

håndheves.  De fleste problemstillingene har vært knyttet til prosjekter som har gjort salg til 

nærliggende selskaper, der NFI har ment at salgene ikke har vært gjort til markedsmessige 

betingelser. De sakene som har vært problematiske er i hovedsak prosjekter som ikke har mottatt 

forhåndstilskudd og som har lagt til grunn at disse salgene vil utløse etterhåndstilskudd allerede fra 

en tidlig fase.  

NFI viser til at prinsippet om at MG kan utløse etterhåndstilskudd i dag er en vesentlig del av 

finansieringssystemet for norske filmer. Ved forskriftsendringen som ble gjort 1. juli 2015, strammet 

man inn søknadsfristen for denne type prosjekter. Kravet er nå at man må søke før opptak.  Det er 

NFIs oppfatning at denne endringen bidrar vesentlig til å styrke forutsigbarheten for produsentene, 

fordi NFI gjør en vurdering av om man anser MGen å kvalifisere til å utøse etterhåndstilskudd før 

produksjonsbeslutning tas. Erfaringen etter at forskriften trådte i kraft er at produsentene er i dialog 

med NFI vedrørende størrelsen på MG. NFI foreslår på bakgrunn dette at dagens praksis om 

godkjenning av MG videreføres. Det foreslås en innstramming av ordlyden i regelverket, med at 

inntekter fra forhåndssalg og forhåndssolgte minimumsgarantier kun vil utløse etterhåndstilskudd 

dersom de er forelagt og godkjent av NFI før filmens premiere. 

Dagens praksis er at alle filmer som får forhåndstilskudd fra NFI anses å ha Norge som et 
primærmarked, med unntak av samproduksjoner. Denne praksisen kan gi store økonomiske utslag. 
For eksempel  i tilfeller der det er gitt et lite forhåndstilskudd til en film med norsk regissør, som har 
et annet land som primærmarked og som baserer seg primært på internasjonal finansering.   Selv om 
det ikke er noe som tilsier at filmen objektivt sett er rettet mot det norske markedet, vil filmen likevel 
ha krav på etterhåndstilskudd. Dette kan utgjøre store summer og vil ikke komme det norske 
publikum primært til gode. Dette vil blant annet kunne gjelde filmer som kommer inn under den 
europeiske co-produksjonskonvensjonen, og således skal regnes som en norsk film selv om den kun 
har en norsk minoritetsandel. 
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NFI foreslår at dagens ordlyd beholdes, men at praksis endres med hensyn til at et forhåndstilskudd 
fra NFI ikke er tilstrekkelig til å anse filmen for å ha Norge som primærmarked. Det er vanskelig å angi 
objektive faktorer som vil definere hva som er primærmarked. NFI foreslår derfor at det skal foretas 
en konkret skjønnsmessig vurdering av NFI av hvorvidt filmen anses å ha Norge som primærmarked. 
En slik vurdering vil basere seg på filmens språk, finansiering, markedsplaner og inntektsprognoser. 
Vurderingen gjøres samtidig som søknad om forhåndstilskudd behandles. Hensynet bak regelen er å 
sikre at etterhåndstilskudd går til prosjekter som ikke primært kommer den norske audiovisuelle 
bransjen til gode. Filmer som ikke regnes for å ha Norge som primærmarked vil likevel kunne få 
etterhåndstilskudd for inntektene filmen har i Norge. Når det gjelder minoritetssamproduksjon er 
ikke disse primært rettet mot det norske markedet. De vil kunne få etterhåndstilskudd basert på 
inntektene i Norge. 
 

Til § 3-12, Tilskudd til lansering av prosjekter  

NFI forvalter i dag tilskuddsordninger rettet mot lansering av kinofilm i Norge, og lansering av alle 

formater i utlandet. Regionale filmvirksomheter har også de siste årene hatt denne muligheten.  

Disse tilskuddsordningene har vært med på å bidra til solid publikumsoppslutning og økt eksport.  

Det følger av filmmeldingen at norsk film fortsatt skal bidra til solid publikumsoppslutning og hevde 

seg internasjonalt. Det er derfor viktig at tilskudd til lansering skal bidra til at den norske 

audiovisuelle bransjen utnytter det audiovisuelle verket både som et kunstnerisk produkt og en 

kommersiell vare.   

Bestemmelsens annet avsnitt  

For at tilskuddsordningen skal være optimal med hensyn til å øke verkets inntjeningspotensial, 

tydeliggjøres det at det er «verk med ordinær distribusjon på dokumenterbare plattformer i sin 

primære lanseringsfase» som prioriteres.  

Slik markedet fungerer i dag vil NFI fortsatt prioritere kinofilmen når det gjelder lansering i Norge, jf. 

det som er beskrevet i punktet om «dokumenterbare plattformer».   

NFI vil utarbeide plattformnøytrale definisjoner av «ordinær distribusjon» og «primære 

lanseringsfase» i forbindelse med utarbeidelsen av søknadsveiledningen. Man vil ta utgangspunkt i 

dagens praksis. For «ordinær distribusjon» knyttes dette i dag til samlet vurdering av antall kinoer 

sammenholdt med filmens sjanger og målgruppe.  

Bestemmelsens tredje avsnitt 

I dagens regelverk kreves det kun at tilskuddsmottakere uten forhåndstilskudd fra NFI må oppfylle 3 

av 4 vilkår i kulturtesten. NFI foreslår at dette kravet skjerpes på til at prosjekter uten 

forhåndstilskudd fra NFI må oppfylle 4 av 4 vilkår i kulturtesten for å kvalifisere til lanseringstilskudd. 

Prosjekter med tilskudd fra regionale filmvirksomheter må også oppfylle 4 av 4 vilkår for å kunne 

søke om slikt tilskudd.  Dette kravet vil gjelde både produksjoner med norsk hovedprodusent og 

produksjoner med norsk minoritetsprodusent som ikke har mottatt forhåndstilskudd. Prosjekter som 

har fått tilskudd etter dette kapittelet fra regionale filmvirksomheter må ifølge ordlyden oppfylle den 

skjerpede kulturtesten. Argumentasjonen er den samme som for samme type avgrensing for 

etterhåndstilskudd.   

Tilskudd til lansering i Norge 

Etter dagens regelverk kan det kun gis tilskudd til lansering av filmer som skal i ordinær 

kinodistribusjon i Norge. NFI ønsker å videreføre kravet i dagens forskrift om 50% egenfinansiering. 
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Bestemmelsens første avsnitt  

Bestemmelsens første avsnitt første punktum angir virkeområdet til lanseringstilskudd. NFI foreslår å 

åpne for at tilskudd til lansering i Norge blir format-, sjanger- og plattformnøytral. Det skal ikke 

lenger stilles som krav at produksjonen må i ordinær kinodistribusjon. 

Slik forslaget til bestemmelsens ordlyd er utformet står tilskuddsforvalter friere enn etter dagens 

regelverk til å endre prioriteringer og praksis i takt med markedet. For eksempel kan 

tilskuddsforvalter vurdere å teste ut nye tiltak med hjemmel i denne bestemmelsen som fremmer 

innovasjon og testing av nye distribusjonsmodeller innenfor lansering, som for eksempel British Film 

Institute sin ordning «New Models». 

Markedsvurderte spillefilmer og dokumentarfilmer vil kunne søke om hele lanseringstilskuddet 

samtidig med søknad om produksjonstilskudd og motta et intensjonsbrev for lansering i Norge i 

forbindelse med vedtak om produksjonstilskudd. 

Bestemmelsens annet avsnitt 

I annet avsnitt fremgår det hvilke prioriteringskriterier som vi foreslår skal gjelde spesielt for denne 

tilskuddsordningen. Dette er en videreføring av dagens regelverk og praksis. Samtidig vil NFI i sin 

vurdering i større grad enn tidligere vil vektlegge verkets inntjeningspotensial i markedet. 

Lanseringstilskuddet skal også bidra til spredning av audiovisuelle verk i hele landet.  

Bestemmelses tredje avsnitt 

Bestemmelsens tredje stiller krav til når søknad om lanseringstilskudd må leveres. Dette er en 

videreføring av dagens praksis. NFI har erfart at det er nødvendig med en søknadsfrist som ligger en 

del før i tid før verket skal vises offentlig for første gang. Formålet med å sette en frist på 12 uker er 

for å kunne fatte vedtak om eventuelt tilskudd i god tid før første offentlige visning. Dersom 

tilskuddsmottaker på et tidlig tidspunkt kan innrette seg på et positivt vedtak, øker sannsynligheten 

for en mer effektiv og målrettet bruk av tilskuddet. I tillegg sikrer søknadsfristen at tilskuddsforvalter 

kan komme tidligere i kontakt med potensielle tilskuddsmottakere, og slik være med på å bidra med 

råd og veiledning dersom produsenten ønsker det.  

Tilskudd til lansering i utlandet 

Alle sjangerområder og formater kan i dag søke om tilskudd til lansering på festivaler og 

salgsmarkeder i utlandet.  

Bestemmelsens første avsnitt 

NFI foreslår å videreføre dagens regelverk og praksis, herunder at det fortsatt vil prioriteres tilskudd 

til deltagelse på salgsmarkeder og festivaler.  

NFI vil imidlertid åpne for å gi tilskudd til lansering direkte rettet mot forbrukere i utlandet. 

Bakgrunnen er at markedet er i endring og flere produsenter vurderer forretningsmodeller der de 

selv distribuerer verket i hele verden, uten å lisensiere rettigheter til lokale distributører. NFI følger 

utviklingen og vil åpne for muligheten til å kunne gi tilskudd til slike distribusjonsløsninger. 

NFI vil åpne for at prosjekter som har et særlig stort internasjonalt potensial skal kunne søke tilskudd 

til lansering på salgsmarkeder i utlandet samtidig med søknad om produksjonstilskudd. Et eventuelt 

tilskudd etter denne bestemmelsen vil kunne gå til deltakelse på spesifiserte, store internasjonale 

salgsmarkeder og til framstilling av internasjonalt promoteringsmateriell, og forutsetter en langsiktig 

lanseringsstrategi. 

http://www.bfi.org.uk/supporting-uk-film/distribution-exhibition-funding/distribution-fund
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Det avgrenses mot å gi lanseringstilskudd som kun er knyttet til reise og opphold for kjernepersoner i 

et filmteam for å representere filmen. Slike tilskudd kan nå gis som tilskudd til enkeltpersoner, jf. § 2-

5 Tilskudd til faglig utvikling og deltagelse på bransjearrangement. 

NFI foreslår å videreføre prioriteringskriteriene i dagens forskrift. 

Til § 3-13, Utmåling lanseringstilskudd 

NFI vil videreføre ordlyden i dagens forskrift om at tilskudd til lansering ikke skal overstige 50% av 

regnskapsførte lanseringskostnader eller 2 millioner kroner, men NFI foreslår at maksimalt 

lanseringstilskudd er 2 millioner kroner i 2017-verdi. Digitaliseringen av kinoene har gjort at 

kostnaden for visningskopier er mer enn halvert siden dagens regelverk ble utarbeidet. 

Bestemmelsen gjelder kun lansering av spillefilm og kinodokumentar i Norge.  

NFI foreslår at det kan fastsettes satser for lanseringstilskudd. Dette er av hensyn til en effektiv 

saksbehandling.  

Til § 3-14, Maksimalt offentlig tilskudd til audiovisuelle produksjoner  

Hovedregelen i statsstøtteregelverket er at det kan gis inntil 50 % statsstøtte til audiovisuelle verk15.  

Samme regelverk åpner for at dersom produksjonen anses som et «difficult audiovisual works» kan 

det gis inntil 100 % tilskudd basert på godkjente kostnader.16  

NFI mener, jf. merknadene til § 3 bokstav c, at alle audiovisuelle verk som passerer kulturtesten er 

per definisjon et audiovisuelt verk17. 

NFI foreslår å opprettholde tilskuddstakene fra dagens regelverk. Det er viktig at produsenten har et 

insitament til å gå ut i markedet og hente inn privat kapital. Dette er viktig for å oppnå en bærekraftig 

og profesjonell bransje. Dersom et prosjekt klarer å hente inn privat finansering, øker det 

sannsynligheten for at verket vil nå ut til publikum  

Bestemmelsens bokstav a) 

Bestemmelsens virkeområde er filmer som mottar etterhåndstilskudd. NFI foreslår at det for alle 

filmer som mottaretterhåndstilskudd fastsettes et tilskuddstak på 75 % av prosjektets godkjente 

regnskapsførte utviklings-, produksjons- og lanseringskostnader i Norge. For filmer som vurderes å ha 

spesielt høy kunstnerisk kvalitet og særlig begrenset markedspotensial foreslår vi at prosjektet kan 

motta inntil 85 % offentlig tilskudd. I vurderingen av om det skal gis inntil 85 % offentlig tilskudd er 

det relevant å se hen til dagens forvaltningspraksis der vurderingen knyttes til filmens kunstneriske 

kvalitet, publikumspotensiale og budsjett. 

Bestemmelsens bokstav b) 

Bestemmelsens virkeområde er spillefilmer som ikke kvalifiserer til etterhåndstilskudd. NFI foreslår å 

opprettholde dagens regel om at maksimalt tilskudd ikke skal overstige 85%. Øvre tak er særlig rettet 

                                                           
15 GBER artikkel 54 avsnitt 6: “The aid intensity for the production of audiovisual works shall not exceed 50 % of the 
eligible costs.” 
16  GBER artikkel 54 avsnitt 7.The aid intensity may be increased as follows: (a) to 60 % of the eligible costs for cross-
border productions funded by more than one Member State and involving producers from more than one Member 
State; (b)to 100 % of the eligible costs for difficult audiovisual works and co-productions involving countries from the 
Development Assistance Committee (DAC) List of the OECD. 
17 GBER artikkel 2 avsnitt 140: difficult audiovisual works’: means the works identified as such by Member States on 
the basis of pre-defined criteria when setting up schemes or granting the aid and may include films whose sole 
original version is in a language of a Member State with a limited territory, population or language area, short films, 
films by first-time and second-time directors, documentaries, or low budget or otherwise commercially difficult 
works. 
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mot de kunstnerisk utfordrende filmene etter samme vurdering som legges til grunn under 

bestemmelsens bokstav a. Denne bestemmelsen vil særlig gjelde filmer som primært distribueres på 

ikke dokumenterbare plattformer som for eksempel abonnementsbaserte VOD-tjenester.   

For filmer som skal distribueres på andre plattformer enn dokumenterbare plattformer vil det være 

naturlig å vurdere et høyere forhåndstilskudd, mot den avskårete muligheten til etterhåndstilskudd.  

Bestemmelsens bokstav c) 

Bestemmelsens virkeområde er dokumentarfilmer som ikke kvalifiserer til etterhåndstilskudd. NFI 

foreslår at dagens regel om maksimalt samlet offentlig tilskudd på inntil 90 % godkjente kostnader 

videreføres.  

Bestemmelsens bokstav d) 

Bestemmelsens virkeområde er kortfilmer som ikke kvalifiserer til etterhåndstilskudd. NFI foreslår at 

dagens regel om maksimalt samlet offentlig tilskudd på inntil 100 % godkjente kostnader videreføres. 

Bestemmelsens bokstav e) 

Bestemmelsens virkeområde er serier. NFI foreslår at dagens regel om maksimalt samlet offentlig 

tilskudd på inntil 50% av seriens godkjente kostnader videreføres. Praksis er imidlertid at tildelinger 

til slike prosjekter utgjør 10 til 20 %. Samtidig foreslås det i bestemmelsens siste punktum at dagens 

regel om en høyere offentlig støtteintensitet kan godkjennes av tilskuddsforvalter etter konkret 

vurdering av seriens målgruppe og format. Eksempelvis kan en serie rettet mot barn i særlige tilfeller 

vurderes for høyere offentlig tilskudd.  

Bestemmelsens bokstav f) 

Bestemmelsens virkeområde er spill. Ifølge ESAs godkjenning av 26. november 2014 kan det 

maksimalt gis inntil 75 % i offentlig tilskudd. En eventuell endring til høyere støtteintensitet vil kreve 

ny godkjenning av tilskuddsordningen fra ESA. Dagens regel videreføres. 

Bestemmelsens annet avsnitt presiserer at tilskudd til lansering i utlandet ikke skal tas med i 

beregningen av tilskuddsprosenten for audiovisuelle verk som får etterhåndstilskudd. Årsaken er av 

praktiske hensyn for å kunne fastsette riktig tilskuddssats for prosjekter som mottar 

etterhåndstilskudd. Tilskudd til lansering utland kan gis som etter at utmålingen av 

etterhåndstilskudd er gjort.  Budsjett for lansering utland er derfor også utelatt fra grunnlaget for 

rammen til etterhåndstilskudd.  

Til § 3-15, Absolutt tak på tilskudd til et prosjekt 

Det nominelle taket for hvor mye offentlig tilskudd et prosjekt kan få er etter dagens regelverk på 35 

millioner 2010- kroner. I dette beløpet inkluderes etter dagens praksis tilskudd til lansering i 

utlandet.  

NFI foreslår å senke terskelen for maksimalt offentlig tilskudd til 32 millioner kroner. I dag når flere 

prosjekter grensen på 35 millioner kroner. NFI mener at terskelen for å lage prosjekter med 

budsjetter i denne størrelsesorden bør bli høyere.   

Det presiseres i bestemmelsen at dette tilskuddstaket kun gjelder tilskudd fra NFI. Annen offentlig 

støtte skal ikke tas med i beregningen av maksimalt nominellt tak. Det innebærer at et prosjekt kan 

motta offentlig støtte fra for eksempel regionale filmvirksomheter utover det nominelle taket på 32 

millioner kroner.  

Tilskuddstaket gjelder for tilskudd gitt av NFI, og avgrenser også mot at det gis høyere tilskudd enn 

32 millioner kroner etter denne forskriften til prosjekter inkludert tilskudd gitt i insentivordningen.  
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Den legger likevel ikke begrensninger for hvor mye tilskudd et prosjekt kan motta gjennom 

insentivordningen.   

NFI foreslår at den nominelle terskelen avgrenses til kun å gjelde tilskudd til utvikling, produksjon 

(inkludert etterhåndstilskudd) og lansering i Norge. Det har vist seg uhensiktsmessig å avgrense 

tilskudd til lansering i utlandet for prosjekter som har nådd taket. Produsenten mister da 

insitamentet til å jobbe for at filmen skal bli sett i utlandet, og en slik begrensning står derfor i strid 

med formålet til lanseringstilskuddet. 

Til § 3-16, Godkjente kostnader 

Første avsnitt definerer at kostnadene skal være reelle og relevante for prosjektet, og at de må 

kunne dokumenteres.  

I bestemmelsens annet avsnitt presiseres det at kostnadene skal være knyttet til prosjektet og ikke 

være høyere enn markedspris. Formålet med å kreve at kostnadene er til markedspris er å sikre at 

det ikke inngås avtaler med kunstig høye priser med mål om å utløse et så stort tilskudd som mulig 

som igjen kan bidra til å vri konkurransen. Det er derfor helt sentralt at de kostnadene som gir 

grunnlag for beregning av tilskuddet gir et så riktig bilde som mulig av produksjonens kostnader. 

 

Hva som vil anses som markedspris og hvilke alternativ som anses som «rimeligst» for produksjonen 

vil måtte bero på en konkret vurdering. Dette innebærer at tilskuddsforvalter der det er tvil om en 

kostnad er rimeligst for produksjonen/til markedspris kan foreta en konkret helhetsvurdering av det 

samlede kontraktsforholdet mellom partene. Eksempler på momenter i denne vurderingen er at det 

må innfortolkes et krav om likevekt i kontraktsforholdet når det gjelder partenes ytelse og vilkår for 

øvrig. Samtidig kan ikke kravet om at tilskuddsmottaker skal velge det alternativet som er rimeligst 

for produksjonen eventuelt ”markedspris” innebære en så streng aktsomhetsnorm at det fjerner 

enhver mulighet for gode – eller dårlige – avtaler. Det bør med andre ord foreligge et kvalifisert avvik 

fra hvordan en uavhengig og aktsom kommersiell aktør ville handlet før en kostnad underkjennes. 

Hva som utgjør et kvalifisert avvik, vil være en konkret og utpreget skjønnsmessig vurdering og 

fastsettes gjennom forvaltningspraksis  
 

Til § 3-17, Regnskap, rapportering og kontroll  

Det gjøres ingen vesentlige endringer i kravene til rapportering og kontroll. Forskrift om føring av 

regnskap for audiovisuelle produksjoner fastsatt 9. mars 2010 nr. 359 oppheves og erstattes av 

nærmere regler som fastsettes av NFI. 

       

Til § 3-18, Tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd 

Dette er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk, men det understrekes at man også kan 

kreve tilbakebetaling dersom det samlede offentlige tilskuddet fra andre offentlige kilder, gjør at 

man overstiger tilskuddstaket for prosjektet.  

Til § 3-19, Ikke-kommersielle rettigheter 

Det er et uttalt mål for norsk filmpolitikk at norsk film skal hevde seg internasjonalt, delta på 

internasjonale filmfestivaler og vinne internasjonale priser. NFI skal bidra til at dette målet oppnås, 

både gjennom forvaltningen av tilskuddsmidler og gjennom sitt arbeid for å få norske audiovisuelle 

verk med på anerkjente festivaler. NFI vil alltid sjekke med produsent og andre parter som 

representerer verkets kommersielle rettigheter om at en slik utnyttelse ikke kommer i konflikt med 

verkets kommersielle rettigheter. NFI vil i midlertid alltid foreta en konkret vurdering av dette 

hensynet sett i forhold til de overordnete politiske målene. 
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NFIs ikke-kommersielle rettigheter til verk som mottar tilskudd, skal sikre at norske audiovisuelle 

produksjoner skal kunne delta på viktige kulturelle arenaer i utlandet og på denne måten 

representere norsk filmkunst og filmkultur. Slik representasjon har ikke bare filmkulturell betydning, 

men det har også stor betydning for norsk films posisjon internasjonalt og for merkevaren Norsk film. 

Internasjonale institusjoner og det norske utenriksdepartementet forventer i tillegg at det legges til 

rette for at norske verk som har betydelig statlig finansiering kan delta i programmer og 

representasjoner av ulike slag. Dette kan dreie seg om festivalvisninger og visninger på cinemateker, 

visning av film i Filmpakkene18 og deltakelse på større representasjoner av norsk film på anerkjente 

internasjonale arenaer. 

For å sikre at norske audiovisuelle verk er representert på de viktigste festivalene vil NFI kreve at de 

aller viktigste festivalene og filmkulturelle visningsarenaene ikke skal være nødt til å betale screening 

fee til salgsagent og/eller produsent. Dette dreier seg om et mindre antall festivaler og filmkulturelle 

arrangementer, og NFI vil publisere lister over disse. 

NFI vil kreve at produsenten leverer materiell til publisering på nettsider, i offentlige databaser, 

kataloger og andre presentasjoner av norske audiovisuelle verk i Norge og utlandet, samt 

visningskopier av de verkene NFI inngår en avtale om festivaldistribusjon for. NFI vil publisere 

materiallister. 

 

Krav til overdragelse av ikke-kommersielle rettigheter gjelder også for prosjekter som mottar tilskudd 

av regionale filmvirksomheter. 

Til § 3-20, Indeksregulering 

Det foreslås at der det er angitt beløp i forskriften skal dette indeksreguleres etter 1. januar 2017 

kroner/verdi.  

Kapittel 4: Rammetilskudd 

Til § 4-1, Virkeområde 

NFI foreslår å begrense virkeområdet for rammetilskudd til kun å gjelde tilskudd til utvikling. 

Formålet er å styrke potensialet for utviklingspakker og bidra til å styrke førproduksjonsfasen. NFI 

mener at en ordning med ramme til utviklingsprosjekter vil øke sannsynligheten for at prosjekter 

som blir utviklet går i produksjon, på grunn av et tettere samarbeid mellom manusforfatter og 

produsent fra en tidlig fase. 

I dagens forskrift åpnes det for tildeling av pakker for produksjon av 2-3 spillefilmer. Hensikten var å 
skape kontinuitet for etablerte produksjonsselskaper og våre beste filmskapere. Ordningen har ikke 
hatt tydelig definerte rammer for antall prosjekter, tidsaspekter eller tilskuddsbeløp. NFIs erfaringer 
med rammetilskudd til produksjon er at pakkene har strukket seg over et lengre tidsrom enn 
forventet. Tildelingene i ordningene har også vært mye høyere per prosjekt enn det som var skissert i 
forbindelse med at ordningen ble utarbeidet. Det var forventet at innføringen av ordningen ville føre 
med seg en økning av tilskuddsmidler på statsbudsjettet. I praksis er det nå mindre midler tilgjengelig 
til produksjon, enn når ordningen ble innført. Det er NFIs oppfatning at denne ordningen bør 
opphøre, og det foreslås derfor at rammetilskudd kun skal gis til utvikling. 

                                                           
18 The Norwegian Film Collection består av norske filmer som er ferdige med sin primære lanseringsfase og som 
egner seg for visning i utlandet. Filmpakken er produsert i to utgaver (2013-2014 og 2015-2016) av NFI, med 
støtte fra UD. Filmene er tekstet på 11 ulike språk og administreres av norske utestasjoner i samarbeid med 
NFI. 
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For de produsenter som har fått innvilget rammetilskudd, vil tilskudd måtte utløses gjennom en 

søknad om prosjekttilskudd. Prosjektene som legges i rammen må følge vilkårene som gjelder for 

kapittel 3. Da tilskuddsmottakerne i denne ordningen er vurdert til å ha gode resultater fra tidligere 

prosjekter, vil disse søknadene bli hurtigsluset i saksbehandlingen. Saksbehandlingen for disse 

prosjektene vil være enklere og raskere ved at det gjøres færre faglige vurderinger og at 

tilskuddsmidlene allerede er reservert til disse prosjektene.  

Til § 4-2, Krav til søker 

I denne bestemmelsen fastslås det at tilskuddsordningen er rettet mot de etablerte og mest aktive 
produksjonsselskapene.   
 
Begrunnelsen for å stille som krav om at søker må kunne vise til resultater de siste tre årene, er for å 
signalisere at ordningen retter seg mot de mest profesjonelle produksjonsselskapene. Et slikt krav vil 
bidra til en tydeligere målretting av ordningen, som bidrar til færre søknader og en mer effektiv 
tilskuddsforvaltning. 

NFI foreslår at det stilles et krav om at selskapet må kunne dokumentere relevant erfaring innen en 

treårsperiode før søknad ble levert. Dette er for å tydeliggjøre at ordningen er rettet mot de mest 

aktive produksjonsselskapene og for å sikre kontinuiteten og profesjonaliteten i bransjen.  

Til § 4-3, Prioritering 

I denne bestemmelsen gis det en anvisning på hvilke kriterier som kan vektes i vurderingen av hvem 

som får rammetilskudd. Selve tolkingen og vurderingen vil måtte etableres gjennom 

sakbehandlingsregler knyttet til tolking og anvendelse av bestemmelsen. Dette vil NFI komme tilbake 

til ved utlysning av søknadsfrist for ordningen. 

Bestemmelsens bokstav a 

NFI vil utarbeide en modell for hvordan tidligere kunstneriske og kommersielle resultater skal vektes.  

Kriteriene vil i hovedsak knytte seg til objektive kriterier.   

Bestemmelsens bokstav b 

I vurderingen av foretakets soliditet vil regnskapsdata som fremkommer av offentlige registre på 

søknadstidspunktet vektlegges. NFI må gjøre en helhetsvurdering og sammenligning mellom søkerne.  

Bestemmelsens bokstav c 

Kriterier for hvordan dette vil vurderes vil være gjenstand for en skjønnsmessig vurdering.   

Tilskuddsordningen skal over tid bidra til en mer likestilt filmbransje.  

Kapittel 5: Fellestiltak for audiovisuell bransje 
NFI gir i dag tilskudd til felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer for å profilere audiovisuelle 

verk og filmkultur i utlandet, og nå et størst mulig publikum internasjonalt. Formålet med 

tilskuddsordningen i dette kapittelet samsvarer med formålet for tilskudd til lansering av 

enkeltstående audiovisuelle verke i utlandet. Tilskudd skal bidra til å styrke de nasjonale 

målsettingene om økt eksport av norske audiovisuelle verk og bidra til internasjonalisering og 

kompetanseheving av bransjen. 

I tillegg gir NFI  tilskudd til seminarer/kurs som tilskuddsforvalter ikke selv arrangerer. Eksempler på 

slike kurs kan være TV-dramakonvent, korfilmkonvent, dokumentarkonvent, fagseminarer ved 

norske festivaler: BIFF, Nordic Docs, New Nordic i Haugesund, Fredrikstad Animation Festival, 

Fagseminarer i regi av faggrupper; regissører, fotografer, klippere.  Formålet med tilskudd til slike 

arrangementer er kompetanseheving i bransjen. 
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Regionale filmvirksomheter har også hatt mulighet til å gi tilskudd til forskjellige formål som ikke er 

knyttet til audiovisuelle prosjekter. 

Slike tilskudd som er omtalt over tildeles i dag med hjemmel i Kulturdepartementets tildelingsbrev. 

Flere av ordningene har karakterer av faste ordninger og avgjørelsen om å tildele eller avslå søknad 

om støtte vil som utgangspunkt være et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsretten med klagerett.  

For tilskudd til fellestiltak for lansering internasjonalt som er omtalt over, har NFI publisert 

retningslinjer for tildeling av tilskudd og søknadsbehandlingen, og ordningen er utlyst med en 

oppfordring til å fremme en søknad. Etter NFIs vurdering trekker dette i retning av retningslinjer som 

bør stadfestes i forskrift.  

Et annet argument for at disse retningslinjene skal stadfestes i forskrift er at det statlige 

økonomiregelverket stiller krav til at tilskudd tildeles på grunnlag av et regelverk og at ordningen 

kunngjøres på en slik måte at den når hele målgruppen som tilskuddsbevilgningen tar sikte på. Det er 

utøving av offentlig myndighet når det skjer tildeling av midler på de enkelte forvaltningsområder 

som er «stilt til disposisjon for bestemte formål. Selv om det i dag finnes retningslinjer og NFI utlyser 

ordningen, legges det til grunn i utarbeidelsen av denne forskriften å fastsette reglene knyttet til 

fellestiltak i et kapittel 5.  

Til § 5-1, Virkeområde 

Bestemmelsen angir hvilken type tiltak som tilskudd etter dette kapittelet er rettet mot. Eksempler 

på fellestiltak kan være en felles stand på en festival, et salgsmarked eller en større messe hvor for 

eksempel en bransjeorganisasjon søker på vegne av alle deltakerne. Det tydeliggjøres at det kun er 

fellestiltak for bransjen som omfattes, ved å avgrense mot tilskudd til enkeltstående produksjoner.  

Til § 5-2, Krav til søker 

Både organisasjoner, stiftelser eller foretak kan søke om tilskudd etter denne ordningen.  

I bestemmelsens siste punktum stadfestes det at søker er ansvarlig for gjennomføring og 

rapportering av tiltaket.  

Til § 5-3, Prioritering 

Når det gjelder tilskudd etter dette kapittelet skal tiltak som prioriteres være godt forankret i den 

aktuelle bransjen og favne bredt. Den forventede samlede effekten av tiltaket og søkers 

gjennomføringsevne blir vektlagt. Tilskudd vil også bli vurdert i forhold til søkers egeninnsats og 

annen finansiering 

Kapittel 6: Sanksjoner 
Etter dagens regelverk kan NFI trekke tilbake tilskudd helt eller delvis dersom tilskuddsmottaker 

bryter forutsetningene for tilskuddet. Rettslig grunnlag for dette kravet kan også utledes av 

forvaltningslovens §35 siste ledd om omgjøring av vedtak uten klage. 

Krav om tilbakebetaling vil være gjenstand for forsinkelsesrenter dersom kravet forfaller. Det er 

Statens innkrevingssentral som foretar den praktiske innkrevingen av kravet. 

Etter dagens regelverk kan tilskuddsmottaker utelukkes fra alle tilskuddsordningene NFI i inntil tre år 

dersom tilbaketrukne midler ikke blir tilbakebetalt. 

De omtalte sanksjonene må være rimelig vurdert opp mot overtredelsen. Dette er i tråd med det 

ulovfestete prinsippet i forvaltningsretten om forholdsmessighet mellom reaksjon og overtredelse. 

NFI foreslår å videreføre dagens sanksjonsbestemmelse. I vurderingen av hvordan denne 
bestemmelsen skal tolkes er det naturlig å se hen til forvaltningspraksis knyttet til dagens 
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sanksjonsbestemmelse i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, forskrift om tilskudd til 
manuskriptutvikling, og forskrift om tilskudd etter insentivordningen.  
 

4. Ikrafttredelse og overgangsregler.  
Forskriften vil tre i kraft fra 1. januar 2017.  Prosjekter som har fått produksjonstilskudd etter 

tidligere forskrift vil få utmålt etterhåndstilskudd, lanseringstilskudd og tilskuddstak etter tidligere 

forskrift. 

Følgende forskrifter blir opphevet 1.  januar 2017 som følge av at NFIs forskrift om tilskudd til 

audiovisuell produksjon trer i kraft:  

- forskrift av 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner,  

- forskrift av 3. november 2009 nr. 1334 om tilskudd til manuskriptutvikling og 

utdanningsrettede tiltak,  

- forskrift av 9. mars 2010 nr. 359 om føring av rekneskap for audiovisuelle produksjoner,   

- forskrift av 17. desember 2009 nr. 1751 om tilskudd til produksjon av kinofilm etter 

markedsvurdering, 

- forskrift av 17. desember 2009 nr. 1752 om tilskudd til pakkefinansiert utvikling og produksjon 

av flere kinofilmer og pakkefinansiert utvikling av dokumentarfilmer som ikke er kinofilmer, 

- forskrift av 17. desember 2009 nr. 1753 om tilskudd til utvikling og produksjon av 

fjernsynsserier, 

- forskrift av 17. desember 2009 nr. 1754 om tilskudd til utvikling og produksjon av 

dokumentarfilm som ikke er kinofilm, 

- forskrift av 17. desember 2009 nr. 1755 om tilskudd til utvikling av interaktive produksjoner, 

- forskrift av 17. desember 2009 nr. 1756 om tilskudd til samproduksjon av kinofilm med 

utenlandsk hovedprodusent, 

- forskrift av 17. desember 2009 nr. 1757 om tilskudd til lansering av audiovisuelle produksjoner, 

- forskrift av 17. desember 2009 nr. 1758 om krav til materiale for profilering av audiovisuelle 

produksjoner i utlandet, 

- forskrift av 17. desember 2009 nr. 1759 om etterhåndstilskudd til kinofilm, 

- forskrift av 17. desember 2009 nr. 1760 om tilskudd til utvikling og produksjon av kortfilm, og 

- forskrift av 17. desember 2009 nr. 1761 om tilskudd til utvikling og produksjon av kinofilm 

etter kunstnerisk vurdering. 

 

Områdene som tidligere ble regulert av disse forskriftene vil bli regulert i Norsk filminstitutts 

forskrifter, innenfor rammene satt av Kulturdepartementets nye forskrift. 

 

5. Administrative og økonomiske konsekvenser 
 NFIs forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon erstatter tidligere forskrifter på området og 

hjemles i Kulturdepartementets hovedforskrift om tilskudd til produksjon og formidling av 

audiovisuelle verk. I hovedforskriften definerer departementet formålene med tilskudd til 

audiovisuelle verk, og fastsetter overordnede bestemmelser. NFI får fullmakt til å utarbeide og 

forvalte underforskrifter som regulerer tilskuddsordningene.  
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Tilskudd som bevilges med hjemmel i denne forskriften må dekkes innenfor bevilgningene under kap. 

334 post 01 Driftsutgifter, post 50 Filmfondet, post 51 Audiovisuelle produksjoner og post 73 

Regional filmsatsing 

 


