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Høringsnotat  

Høring – ny forskrift om tilskudd til filmformidling (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 helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk der Norsk filminstitutt (NFI) 

er gitt ansvar for tilskudd til filmformidling. Forskriftskompetansen er i større grad delegert til NFI. 

Kulturdepartementets forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk 

(hovedforskriften) 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 en mer detaljert forskrift om tilskuddsordninger for filmformidling, som hjemles i 

Kulturdepartementets hovedforskrift.  

NFI legger med dette fram en underforskrift om tilskudd til filmformidling. Denne forskriften hjemles 

i hovedforskriften for tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk som legges frem i 

høring av Kulturdepartementet, parallelt med høringen av denne forskrift.  Det anbefales at 

høringsinstansene ser høringsdokumentene fra henholdsvis Kulturdepartementet og NFI i 

sammenheng. Det understrekes at det her er to instanser som gjennomfører høring av forskrifter. 

Høringssvar med merknader til hovedforskrift sendes til Kulturdepartementet, og høringssvar med 

merknader til underforskriftene sendes NFI. 

Planlagt iverksettelse av forskrift om tilskudd til filmformidling er satt til 1. oktober 2016. På den 

måten får bransjen tid til å sette seg inn i ny forskrift, samtidig som det tas høyde for at søknader 

som skal utbetales ved årsskiftet kan rekke en søknadsfrist i god tid før årsslutt.  

 

2. Bakgrunn 

For at publikum skal ha glede av filmene må de være tilgjengelige. Filmformidling handler om å 

tilrettelegge for og berike møtet mellom film og publikum, samt å gi filmene et liv utover den relativt 

korte lanseringsperioden. 

«Med formidling menes i denne meldingen både den fysiske tilgjengeliggjøringen av filmene på kort 

og lang sikt, og arbeidet med å tilrettelegge for filmens møte med publikum. Dette løpet strekker seg 
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fra distribusjon, markedsføring, og tilrettelegging av innhold via formidling i et kulturelt og 

pedagogisk perspektiv, til bevaring og tilgjengeliggjøring av filmarven.» Filmmeldingen s.75. 

«Det nasjonale ansvaret for formidling av filmkultur og forvaltning av tilskudd til filmformidling 

legges til NFI.» Filmmeldingen s.79.  

NFI viser til Stortingets behandling av filmmeldingen og omtalen i filmforliket, jf. Innst. 83 S (2015–

2016), om bruk av tilskuddsmidler til filmformidling. Kulturkomiteen understreket her at 

"avgiftsmidler som inntektsføres i statsbudsjettet, også i fremtiden skal kunne nyttes til disse 

formålene:  

 import og distribusjon av kvalitetsfilm 
 filmtiltak for barn og unge medregnet dubbing av film for barn 
 teksting og dubbing av film for barn på samisk 
 filmfestivaler 
 cinemateker utenfor Oslo 
 støtte til Norsk Filmklubbforbund og barnefilmklubber 
 film- og kinoteknisk rådgivning  

Komiteen viser til at kinoene mener det vil være konkurransevridende dersom de betaler inn en 
avgift som kan gå til støtte til formidling av audiovisuelt innhold forbeholdt andre plattformer enn 
kino. Komiteen støtter i utgangspunktet regjeringens forslag om å gjøre støtteordningene 
plattformnøytrale, men ber regjeringen utsette gjennomføringen av dette frem til det er avklart 
hvordan de ulike leddene i verdikjeden som tjener penger på å formidle norsk film og audiovisuelt 
innhold, vil bidra til å finansiere nytt audiovisuelt innhold. Komiteen understreker at dersom 
avgiftsmidler etter at et medfinansieringsansvar er på plass skal benyttes til formidlingstiltak på flere 
plattformer enn kino, må formålet også der begrenses til å sikre publikum et filmtilbud med god 
kvalitet og bredde, som utgjør et supplement til det kommersielle tilbudet. 

Komiteen viser til at kino fortsatt er den viktigste plattformen for visning og formidling av film. 
Sammen med blant annet idrett og bibliotek er kinoen en viktig aktør i et levende lokalsamfunn, og 
det er derfor viktig å bidra til å opprettholde en desentralisert kinostruktur. Komiteen mener derfor 
at tilskuddsmidlene fortsatt skal nyttes til ulike tiltak innen film- og kinosektoren, som nevnt 
ovenfor."  

NFIs tilskuddsordninger til filmformidling skal følge opp Stortingets føringer på dette området. 

 

3. Avgrensing og definisjon av området 

Forskriften om tilskudd til filmformidling regulerer NFIs ansvar knyttet til tilskudd. NFI ivaretar 

ansvaret for filmformidling nasjonalt ved blant annet følgende tiltak som ikke berøres i forskriften:  

- Det nasjonale Cinemateket i Oslo  

- Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm (filmbib.no) 

- Formidling av norsk filmarv (gjennom strømmetjenester, Filmarkivet.no/Filmrommet.no) 

- Koordineringsarbeid og tiltak, utover tilskudd, knyttet til feltet barn og unge  

Strategi for disse områdene vil også utarbeides.  
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I dette dokumentet skiller vi mellom det som handler om filmformidling og det som knytter seg til 

lansering av nye, norske spillefilmer. Tilskudd til lansering er primært knyttet til markedsføring og ny 

norsk film, hovedsakelig i et kommersielt perspektiv. Tilskuddsordninger til dette vil behandles som 

en del av underforskriften for «Tilskudd til audiovisuell produksjon». Det vil gjøres avgrensinger 

mellom tilskudd til lansering og tilskudd til filmformidling der disse feltene overlapper hverandre.  

Eksempel på slik overlapp kan være der produsent har mottatt tilskudd til lansering av en spillefilm i 

Norge, og i tillegg søker tilskudd til filmformidling av samme film på en lokal kino i Norge. Søknad om 

tilskudd til filmformidling vil i slike tilfeller ikke bli prioritert.  

Inngår filmen derimot i et arrangement, en kino eller annen arrangør søker tilskudd til under 

filmformidling, vil søknaden kunne bli prioritert dersom tiltaket tilfredsstiller formålene i ordningen.  

 

4. Kommentarer til de enkelte bestemmelsene 

Kapittel 1 Innledende bestemmelser 
 

Til § 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 

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

Formålsbestemmelsen gir ingen direkte rettigheter eller plikter for NFI eller tilskuddsmottaker, men 

vil være bestemmende for de interesseavveininger som skal gjennomføres når bestemmelsene som 

presenteres under skal tolkes og anvendes. 

 

Til § 2. Virkeområde 

Denne forskriften gjelder tilskudd til formidling og tilgjengeliggjøring av film, samt arbeid med å 

tilrettelegge for filmens møte med publikum. Tilskuddet skal bidra til distribusjon, profilering og 

tilrettelegging av innhold i et kulturelt og pedagogisk perspektiv, samt tilgjengeliggjøring av 

filmarven. 

Denne bestemmelsen inneholder regler om hvilke tiltak som omfattes av forskrift for tilskudd til 

filmformidling. 

NFI vil i tillegg til disse bestemmelsene også utarbeide retningslinjer eller veiledere for de ulike 

tilskuddsordningene til filmformidling i dialog med bransjen.  

Kapittel 2 Tilskudd til filmformidling 
 

Til § 3. Tilskudd til distribusjon 
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Bestemmelsen gjelder tilskudd til distribusjon av internasjonal film i Norge, samt versjonering av 

barnefilm til norsk og samisk. Med tilskudd til distribusjon forstår vi i denne sammenheng tilskudd til 

å dekke deler av godkjente kostnader for å kunne distribuere utenlandsk film i Norge. Godkjente 

kostnader vil blant annet kunne være kostnader til minimumsgaranti1, versjonering og 

markedsføring. NFI vil kunne legge til rette for å søke på tilskudd til flere områder under denne 

overskriften, blant annet tilsagn om garantistøtte (etterskuddsvis refusjon) og distribusjonstilskudd 

(beløp fastsatt etter budsjett), eventuelt også andre ordninger som anses å bidra til å oppnå 

forskriftens formål. Med versjonering mener NFI i denne forskriften både teksting, dubbing og/eller 

synstolking. Tilskudd til teksting og synstolking av norske filmer er imidlertid omfattet av «Forskrift 

for tilskudd til audiovisuell produksjon» og vil i praksis ikke bli et område for tilskudd under 

filmformidling. 

Med bestemmelsen om at importerte filmer som har fått tilskudd skal gjøres tilgjengelig for alle 

visningsplattformer som ønsker å distribuere filmene på ordinære, markedsmessige vilkår, ønsker 

NFI å unngå at enkeltaktører søker tilskudd til distribusjon av film kun til egen virksomhet, uten å 

tilby disse til det som kan oppfattes som konkurrenter i markedet. Det er likevel slik at en distributør 

må kunne legge en fornuftig lanseringsstrategi for filmene, og at ikke alle kinoer i hele landet, eller 

andre plattformer, kan forvente å kunne vise filmen ved premiere.  

NFI skal, i dialog med bransjen, utarbeide retningslinjer eller veiledere som definerer innholdet i 

ordningen nærmere.  

 

Til § 4. Tilskudd til arrangementer og visning 

Bestemmelsen gjelder tilskudd til arrangementer og visning, herunder filmfestivaler og andre 

filmkulturelle tiltak. Dette punktet omfatter visning i bred kulturell forstand og tar både høyde for 

føringen om å opprettholde en desentralisert kinostruktur, og muligheten for eventuelle art house-

kinoer til å søke prosjekttilskudd for visningstiltak. Det vil imidlertid kunne gjøres avgrensinger 

mellom tilskudd til lansering der disse feltene vil kunne overlappe hverandre. (Se overskrift 3. 

Avgrensing og definisjon av området). 

NFI skal forholde seg til føringene lagt i Filmforliket, men tilskudd til «visning» kan også omfatte 

andre typer visningstiltak enn kinovisning. NFI ønsker ikke at forskriften skal være til hinder for 

innovasjon når det gjelder filmformidling, men ønsker å kunne ta høyde for nye kreative tiltak fra 

bransjen.  

Med filmfestivaler forstås alt fra små lokale arrangementer til større regionale tiltak med nasjonal og 

internasjonal betydning. For festivaler videreføres en del av føringene fra tidligere «Forskrift om 

tilskudd til filmfestivaler». Det forventes at arrangør søker én gang om året, og at søknaden da 

beskriver alle de aktiviteter arrangøren planlegger å gjennomføre i løpet av søknadsåret. En slik 

aktivitet kan for eksempel være gjennomføring av visninger utenfor festivalens offisielle 

festivalperiode. Det legges altså ikke opp til at aktører som mottar slik pakkefinansiering også skal 

kunne søke andre aktiviteter i løpet av året. Bakgrunnen for dette er at NFI ønsker å begrense antall 

søknader og dermed oppnå en mer effektiv saksbehandling, og samtidig bidra til langsiktig strategisk 

planlegging hos aktørene som søker tilskudd. Det aksepteres at én aktør fungerer som paraply for 

flere prosjekter og dermed har flere søknader inne samtidig, så lenge dette er tydelig adskilte 
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prosjekter, med ulik prosjektplan, budsjett og regnskap. Eksempler på dette kan være at en 

stiftelse/organisasjon har to eller flere ulike festivalkonsepter det søkes tilskudd til. Det er ikke 

forventet at Cinematek eller filmklubber søker tilskudd til aktiviteter her, men at deres driftsmidler 

dekker alle de aktiviteter det planlegges for i løpet av året.  

Under Filmkulturelle tiltak inkluderes også det som tidligere har vært en egen ordning; «lokale film- 

og kinotiltak». Filmkulturelle tiltak omfatter visning av film i kulturell, kunstnerisk, historisk eller lokal 

kontekst, og arrangementer med fokus på kort- og dokumentarfilm, slik det er formulert i gjeldende 

retningslinjer for området. Herunder forstås også arrangementer som styrker norsk films omdømme 

lokalt og regionalt. I ny forskrift vil derimot tilskudd til utgivelser og nasjonale tiltak som styrker norsk 

films posisjon hos publikum, flyttes til § 6. kompetansehevende tiltak og profilering.  

 NFI skal, i dialog med bransjen, utarbeide retningslinjer eller veiledere som definerer innholdet i 

ordningene nærmere. 

 

Til § 5. Tilskudd til Cinematek- og filmklubbvirksomhet 

Bestemmelsen gjelder tilskudd til drift av Cinematekvirksomhet utenfor Oslo, og filmklubbvirksomhet 

på nasjonalt plan. Cinematekene i Norge søker enkeltvis, mens filmklubbene søker gjennom forbund. 

NFI oppfatter at årlige tilskudd til filmklubbforbund er den mest hensiktsmessige måten å forvalte 

nasjonale midler til filmklubbvirksomhet på, og at et sterkt filmklubbforbund også vil kunne håndtere 

lokale prosjekter. Både for filmklubbvirksomhet og cinematekvirksomhet utenfor Oslo er det 

forventet at virksomheten søker én gang om året, og at den gjeldende søknaden beskriver hele 

aktiviteten virksomheten ser for seg gjennom året. Det legges ikke opp til at aktører som mottar 

driftstilskudd, også skal kunne søke midler til andre aktiviteter i løpet av året. 

NFI skal, i dialog med bransjen, utarbeide retningslinjer som definerer innholdet i ordningene 

nærmere. 

 

Til § 6. Tilskudd til kompetansehevende tiltak og profilering 

Bestemmelsen gjelder tilskudd til kompetansehevende tiltak og profilering, herunder 

filmpedagogiske tiltak, film- og kinoteknisk rådgivning, og nasjonale tiltak som styrker den norske og 

utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum.  

Kompetansehevende tiltak er ment å styrke kompetansen hos de som driver filmformidling i det 

daglige, herunder kinosjefer, distributører, lærere, pedagoger, og andre formidlingsaktører. Denne 

listen er ikke uttømmende.  

Profilering gjelder nasjonale tiltak som bidrar til å styrke den norske og utenlandske kvalitetsfilmens 

posisjon hos publikum. Disse behøver ikke være landsdekkende, men bør oppleves som nasjonale, 

for eksempel gjennom pressedekning, og ved å være åpne og tilgjengelige for mange, samt ha et visst 

omfang.   

NFI ønsker å åpne for innovative tiltak, og tiltak vi ikke nødvendigvis vet hva er i dag. Eksempler kan 

likevel være den store kinodagen, og tilsvarende arrangementer, men det begrenses ikke til 

nåsituasjonen mht. hvilke tiltak som vil kunne få tilskudd til profilering.  
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Nasjonale tiltak som styrker den norske og utenlandske kvalitetsfilmens posisjon hos publikum, 

omfatter også utgivelser av tidsskrift og kan åpne for utgivelser som bøker, og eventuelt andre 

publikasjoner som tidligere har ligget under ordningen «Filmkulturelle tiltak».  

NFI ser også at det vil være naturlig at det kan søkes om tilskudd til ett større arrangement som deler 

ut nasjonale filmpriser i ulike kategorier. Det vil være naturlig at NFI gir tilskudd til ett slikt 

arrangement i året, og at dette får status som Den nasjonale filmprisen. Ut over dette skal ikke NFI gi 

tilskudd til filmpriser, under denne forskriften, med unntak av eventuelle priser opprettet av 

Kulturdepartementet.  

Det kan ikke gis tilskudd til deltakelse på filmfestivaler, til markedsføring av enkeltfilmer, festivaler 

eller andre enkeltstående arrangementer, under denne ordningen. I denne bestemmelsen legges det 

begrensninger på hva slags tiltak det kan gis tilskudd til.  

NFI skal, i dialog med bransjen, utarbeide retningslinjer eller veiledere som definerer innholdet i 

ordningen nærmere.  

 

Kapittel 3 Saksbehandlingsregler  

 
Til § 7. Krav til søknad  

I bestemmelsens første punktum stadfestes det at NFI 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 NFI kan gjøre unntak fra språkkravet. Hvorvidt det skal gjøres 

unntak vil bero på en konkret vurdering av NFIs 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. NFI 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 
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sted. I tillegg sikrer kravet at forskriften oppfyller statsstøtteregelverkets1 krav om at 

tilskuddsordningene skal ha en insentiveffekt. 

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

 

Til § 8 Krav til søker 

I tråd med kravet til profesjonaliseringen av bransjen, jf. filmmeldingen, mener NFI at det er naturlig 

at det stilles krav om at tilskuddsmottaker er registrert i enhetsregisteret. Alle foretak og 

organisasjoner er i dag registrert, og vilkåret må således anses som et minimumskrav av hva som 

kreves. NFI har et legitimt behov for å ha kunnskap om hvem som er tilskuddsmottaker. Kravet sier 

noe om seriøsiteten til søker, og om det finnes offentlige regnskapstall m.m. Samtidig er vilkåret 

viktig for å begrense antall grunnløse søknader.  

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

for å tilfredsstille kravet. NFI mener derfor at vilkåret er i tråd med statsstøtteregelverket2 3 . 

I andre avsnitt ber NFI om at søker skal kunne dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og 

praktisk evne til å gjennomføre prosjektet. Dette er begrunnelsen for at NFI vil komme til å be om 

vedlegg i form av CV, budsjetter og finansieringsplan. Slike opplysninger er relevante for vurderingen 

av søknaden og vil kunne påvirke en eventuell prioritering opp mot andre søknader.  

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 bransje. I vurderingen må det også kunne ses hen til andre faktorer enn de som er nevnt 

i bestemmelsen dersom kriteriene sier noe om søkers profesjonalitet og evne til å gjennomføre 

prosjekter. Dette er ikke kriterier som er avgjørende for at et prosjekt ikke får tilskudd, men vil bidra 

positivt i vurderingen av søkers gjennomføringsevne. NFI mener at slike kriterier ikke er 

utenforliggende i vurderingen av søkers gjennomføringsevne. Det er viktig at det også kan ses hen til 

andre kriterier enn de som er nevnt i forskriftsteksten som et ledd i å profesjonalisere bransjen.  

Bestemmelsens tredje avsnitt slår fast at tilskuddsmottaker har rett til å søke tilskudd på vegne av 

prosjektet. Kravet må også sees i sammenheng med § 15 «Rapport og kontroll». 

 

Til § 9 Opplysningsplikt 

Søker plikter å gi tilskuddsforvalter alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden og 

grunnlaget for tilskuddet.  

Tilskuddsmottaker kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet uten at dette er 

skriftlig forelagt for, og skriftlig godkjent av tilskuddsforvalter.  

                                                           
1 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. 
2 EU-rettens krav til de fire friheter «flyt av varer, kapital, tjenester og personer (herunder selskapsetableringer)» 
3 GBER artikkel 1 avsnitt 5 nr 1 
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Bestemmelsens første avsnitt 

Denne bestemmelsen stadfester søkers plikt til å gi opplysninger som tilskuddsforvalter finner 

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

informasjon som er nødvendig for søknadsbehandling som, navn på ansvarlig søker, beskrivelse av 

prosjektet, prosjektets omfang og varighet, finansieringsplan som spesifiserer alle private og 

offentlige finansieringskilder, liste over nøkkelmedarbeidere, og bidragsytere i prosjektet. 

I nødvendighetskriteriet ligger også at tilskuddsmottaker skal gi alle opplysninger som er nødvendig 

til gjennomføring og kontroll av tilskuddsordningene, samt opplysninger til utarbeidelse av statistikk 

over den økonomiske utviklingen innenfor tilskuddsordningenes virkeområder.  

Erfaringer NFI har gjort seg med hensyn til å utarbeide rapporter og analyser på vegne av bransjen er 

at det er utfordrende og ressurskrevende å basere slike datainnsamlinger på frivillig rapportering. En 

måte å løse behovet for datainnsamling kan være å knytte det til tilskuddsmottakers tilskuddsbrev. 

NFI erfarer at når rapportering inngår som en del av en obligatorisk arbeidsrutine, oppleves ikke 

dette som en byrde på samme måte som frivillig rapportering kan gjøre. Formålet på sikt er å gi 

tilskuddsforvalter bedre muligheter til å evaluere tilskuddssystemet og filmpolitikken. Eksempler på 

statistikkbehov kan være antall tilskudd relatert til barn og unge, geografisk spredning og/eller 

publikumssammensetning.  

Bestemmelsens annet avsnitt 

Det forvaltningsrettslige utgangspunktet er at det er situasjonen på vedtakstidspunktet som er 

avgjørende for vedtak om tilskudd. Formålet bak regelen i annet avsnitt er å sikre at statlige 

tilskuddsmidler går til prosjekter som oppfyller den omsøkte tilskuddsordningens formål. En tildeling 

av tilskudd vil som regel skje i konkurranse med andre kvalifiserte søknader etter en filmfaglig og 

skjønnsmessig vurdering av søknadene, og det er viktig at vedtak fattes på riktig grunnlag. Dersom 

det skjer endringer i etterkant, som ville virket inn på vurderingen og prioriteringen av hvilke 

søknader som innstilles til vedtak, skal tilskuddsforvalter opplyses om dette. Eksempler på vesentlige 

endringer kan være store omdisponeringer i budsjettet eller utskifting av nøkkelpersoner i prosjektet. 

Tilskuddsforvalter skal så ta stilling til hvorvidt endringen kan godtas eller om vedtaket om tilskudd 

må omgjøres (trekkes tilbake). 

Konsekvensene av å ikke overholde opplysningsplikten omtales under § 12 om sanksjoner. 

 

Til § 10 Prioritering 

Bestemmelsen om prioritering gjelder for alle tilskuddsordningene etter denne forskriften 

Prioriteringene vil bli benyttet i vurderingen av hvert enkelt tiltak som søker tilskudd og danner 

grunnlag for de prioriteringer som gjøres i saksbehandlingen. Listen er ikke nødvendigvis satt i 

prioritert rekkefølge og vil kunne vektlegges på ulik måte under forskjellige ordninger.  

Bestemmelsens første avsnitt bokstav a) 

Formålet med tilskuddsordningene. Dette er ment som informasjon og veiledning til søker. Vi viser 

her til Kulturdepartementes høringsnotat av 1. mars 2016 som beskriver formålet med 

tilskuddsordningen nærmere.  
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Bestemmelsens første avsnitt bokstav b) 

Kulturdepartementet kan, blant annet gjennom tildelingsbrev, gi føringer som vil kunne påvirke 

prioriteringene ved søknadsbehandling. Dersom NFI har egne satsingsområder vil også disse være 

førende for hvordan NFI gjør prioriteringer. Eventuelle prioriteringer vil også bli beskrevet nærmere i 

de enkelte tilskuddsordningenes retningslinjer, og kan for eksempel gjelde tiltak rettet mot barn og 

unge.  

Bestemmelsens første avsnitt bokstav c) 

Prosjektets egenart, kunstneriske og/eller kulturelle verdi. 

I Stortingets filmforlik understreker kulturkomiteen betydningen av å legge til rette for den mer 

ideelle, filmkulturelle formidlingen hvor hensikten er å formidle og tilgjengeliggjøre filmer med 

kulturell og kunstnerisk verdi som ikke nødvendigvis finner inntjening i markedet, og tiltak som 

markedet i liten grad er i stand til å tilby uten stimulering fra det offentlige. Det er samtidig naturlig 

at en statlig tilskuddsordning som forvalter en knapphetsressurs, fokuserer på tiltak som supplerer et 

eksisterende kommersielt tilbud. For tilskudd til tiltak som omfattes av å «opprettholde en 

desentralisert kinostruktur» vil ikke denne prioriteringen vektlegges like sterkt som ved tilskudd til 

tiltak i områder med et bredt kinotilbud.  

NFI vil behandle søknader skjønnsmessig og faglig, og prioritere ut fra dette. Med egenart menes om 

det allerede finnes tilsvarende tiltak tilgjengelig for den målgruppen som tiltaket er siktet mot. 

Kunstnerisk og kulturell verdi vil vektlegges skjønnsmessig ut fra den beskrivelsen som er gjort i 

Kulturdepartementets høringsnotat til ny forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av 

audiovisuelle verk. Paragraf 1.  

Bestemmelsens første avsnitt bokstav d) 

Prosjektets økonomi og bærekraft har en sammensatt forståelse og vil kunne tolkes ulikt ut fra 

prosjektenes ulike karakter. Et prosjekt må alltid følges av en prosjektplan, et budsjett og en 

finansieringsplan. NFI vil vurdere prosjektplanen opp mot budsjettet og se hvordan disse samsvarer. 

Det vil for eksempel kunne vektlegges om et prosjekt allerede har lokal finansiering. For større 

prosjekter vil det være naturlig at NFI ikke er den eneste finansieringskilden. For mindre prosjekter vil 

det vurderes om NFI er en naturlig finansieringskilde eller om det vil være mer naturlig at tiltaket, 

eller deler av tiltaket er finansiert lokalt, privat eller på en annen måte. Der det framstår som naturlig 

at NFI er eneste finansiør, vil NFI også kunne ta ansvar for fullfinansiering av prosjektet. Tilsvarende 

vil NFI også kunne vurdere at et prosjekt allerede har så god finansiering at et ytterligere tilskudd ikke 

anses som nødvendig.  

Bestemmelsens første avsnitt bokstav e) 

Geografisk spredning. Stortingets filmforlik vektlegger at tilskudd til filmformidling skal bidra til å 

opprettholde en desentralisert kinostruktur. Det vil vektlegges at tilskudd spres på tiltak som 

arrangeres i ulike deler av landet.  

Bestemmelsens første avsnitt bokstav f) 

Relevante profesjonelle resultater hos søker eller andre nøkkelpersoner i prosjektet. Punktet er et 

ledd i profesjonaliseringen av bransjen, og legger vekt på at det kan dokumenteres høy kompetanse 

og erfaring på det feltet arrangøren søker tilskudd til. Også søkers oppfølging og gjennomføring av 
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tidligere prosjekter som søker har fått tilskudd til fra NFI, vil ha betydning for vurdering av tilskudd til 

tiltaket. 

 

Til § 11 Tilskuddsbrev 

Vedtak om tilsagn om tildeling av tilskudd skal bekreftes med tilskuddsbrev fra NFI, jf. bestemmelser 

om økonomistyring i staten pkt. 6.3.3. 

Denne bestemmelsen er primært ment som informasjon og veiledning til søkere. Dersom søker får et 

positivt vedtak om tilskudd vil dette bokføres av et tilskuddsbrev. Bestemmelsen angir innholdet i et 

tilskuddsbrev. Det følger for øvrig av økonomiregelverket at alle vedtak om tilskudd skal bekreftes av 

et tilskuddsbrev.  

 

Til § 12 Tilmåling av tilskudd 

Tilskudd kan gis som driftstilskudd, pakketilskudd eller prosjekttilskudd. Med pakketilskudd menes 

det at man kan få tilskudd til flere prosjekter innenfor samme område.  

NFI kan fastsette satser for tilskudd.  

Bestemmelsens første avsnitt 

Med driftstilskudd siktes det til tilskudd til cinematek- og filmklubbvirksomhet. 

Pakketilskudd: NFI benytter begrepet pakketilskudd ved eventuell tilmåling av tilskudd til flere 

prosjekter innenfor én søknad.  

Ett prosjekt defineres i denne omgang utfra de tiltak som er samlet innenfor ett budsjett. 

NFI ønsker å åpne for tildeling av pakketilskudd til etablerte aktører i bransjen. Et pakketilskudd kan 

for eksempel gis til distributører for å distribuere et visst antall filmer, uten at tilskuddsmottaker 

nødvendigvis må opplyse om hvilke filmer som skal distribueres på søknadstidspunktet. Tilsvarende 

mener NFI at tilskudd til festivalvirksomhet, med flere prosjekter og tilhørende budsjetter, også er å 

regne som et pakketilskudd. Formålet med ordningen er å sørge for en effektiv saksbehandling, som 

gir tillit til søkere med lang erfaring og høy kompetanse på sitt felt.   

Med etablerte aktører mener NFI at søkere kan dokumentere at de har relevant profesjonell erfaring 

innenfor tiltaket de søker om støtte til.  NFI legger til grunn at søker kan vise til gode resultater på sitt 

felt i løpet av de tre siste årene. Ved å legge til grunn et treårs-krav for pakketilskudd vil en kunne 

prioritere aktører som er aktive. 

Hva som ligger i etablerte aktører vil også måtte etableres gjennom forvaltningspraksis.  

Bestemmelsens annet avsnitt 

NFI ønsker å kunne fastsette satser for tilskudd der dette oppleves hensiktsmessig, ut i fra hensyn til 

en effektiv saksbehandling.  
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Til § 13 Aksept av vilkår 

Ved utbetaling av tilskudd har tilskuddsmottakeren akseptert de forutsetningene for tilskudd og 

kravet til bruken av tilskuddet som framgår av tilskuddsbrevet og forskriften. 

Bestemmelsen stadfester at når tilskuddsmottakere ber om utbetaling av tilskudd, har de godtatt 

forutsetningene og betingelsene for tilskuddet. Forutsetninger for et tilskudd kan for eksempel være 

at det i søknaden er opplyst at det skal gjennomføres et visst antall spesifikke tiltak; som i en 

forelesningsrekke knyttet til filmvisninger, et seminar hvor man har opplyst hvor mange innledere 

som er forventet, eller en festival hvor man har oppgitt omtrentlig antall filmer som er forventet vist, 

etc.  Denne bestemmelsen må sees i sammenheng med søkers opplysningsplikt. 

 

Til § 14 Godkjente kostnader 

Bestemmelsen definerer at kostnadene skal være relevante for prosjektet.  

 

Til § 15 Rapportering og kontroll 

Bestemmelsen stadfester det som følger av økonomiregelverket i staten.   

 

Til § 16 Sanksjoner 

Bestemmelsens første avsnitt 

I første ledd foreslås det at NFI kan 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. I vurderingen av hvordan 

regelen i § 16 skal praktiseres, mener NFI at det er naturlig å se hen til forvaltningspraksis knyttet til 

tilsvarende regel i forskrift om tilskudd etter insentivordningen og dagens forskrift om tilskudd til 

audiovisuelle produksjoner, samt forskrift om tilskudd til manusutvikling.  

Bestemmelsens første avsnitt bokstav a) 

Vi viser til det som står som merknader til § 9 Opplysningsplikt. 

Bestemmelsens første avsnitt bokstav b) 

Vi viser til det som står som merknad i denne paragrafen, og at det etter NFIs vurdering av hvordan 

denne bestemmelsen skal tolkes er naturlig å se hen til forvaltningspraksis knyttet til dagens 

sanksjonsbestemmelse i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, forskrift om tilskudd til 

manuskriptutvikling, og forskrift om tilskudd etter insentivordningen.  

Bestemmelsens første avsnitt bokstav bokstav c) 

Dersom prosjektet blir gjennomført til en lavere kostnad enn det som ble skissert som grunnlag for 

søknaden, kan NFI kreve tilbakebetalt det overskytende.  

Bestemmelsens første avsnitt bokstav d) 

I vurderingen av hvordan denne bestemmelsen og de øvrige bestemmelsene skal tolkes er det 

naturlig å se hen til forvaltningspraksis knyttet til dagens sanksjonsbestemmelse i forskrift om 
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tilskudd til audiovisuelle produksjoner, forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling, og forskrift om 

tilskudd etter insentivordningen.  

Bestemmelsens annet avsnitt 

Det følger av annet avsnitt første punktum at et krav om tilbakebetaling kan være gjenstand for 

forsinkelsesrenter. Det er statens innkrevingssentral som på vegne av NFI krever inn beløp som er 

vedtatt tilbaketrukket. Dersom krav fra statens innkrevingssentral forfaller vil det påløpe 

forsinkelsesrenter.   

Bestemmelsens tredje avsnitt 

Det følger av tredje ledd første punktum at tilskuddsmottaker kan utelukkes fra tilskuddsordningene i 

NFI i inntil tre år dersom tilbaketrukne midler ikke blir tilbakebetalt.  

Bestemmelsens fjerde avsnitt 

I siste ledd stilles det krav til tilskuddsforvalter om at ilagte sanksjoner må være rimelig sett i lys av 

overtredelsen. NFI mener at forslaget er i tråd med det ulovfestete prinsippet i forvaltningsretten om 

forholdsmessighet mellom reaksjon og overtredelse. 

 

Til § 17 Søknadsfrister 

Norsk filminstitutt kan fastsette søknadsfrister når det er hensiktsmessig med hensyn til prioritering 

av tilskudd. 

NFI mener at det kan være hensiktsmessig for en forsvarlig saksbehandling og forutsigbarhet for 

søkerne at det er søknadsfrister. Dette vil likevel avhenge av søknadsmassen. NFI vil derfor vurdere 

fortløpende for hvilke tilskuddsordninger det er hensiktsmessig med løpende søknadsbehandling for, 

eventuelt om det er behov for søknadsfrister.   

 

Til § 18 Forvaltningsorgan 

Forskriften forvaltes av NFI, som også fatter vedtak om tildeling av tilskudd etter forskriften. NFI kan 

delegere saksbehandling og innstilling til utvalg.  

For behandling av søknader om tilskudd til filmfestivaler, skal NFI oppnevne et utvalg på fem 

personer med to varamedlemmer. NFI er sekretariat for utvalget. Utvalget settes sammen av 

personer med bred filmfaglig kompetanse. Utvalget oppnevnes for tre år av gangen. 

Bestemmelsens første avsnitt 

Her slås det fast at NFI forvalter og har vedtaksmyndighet etter denne forskriften. NFI kan velge å 

delegere saksbehandling og innstilling til utvalg dersom NFI mener det er hensiktsmessig.  

Bestemmelsens annet avsnitt   

Dette er en oppfølging av filmmeldingen, og en videreføring av dagens regel i forskrift om tilskudd til 

filmfestivaler om at det skal være et utvalg som behandler søknader om tilskudd til filmfestivaler. 

Utvalget er et rådgivende organ som innstiller til NFI. NFI har vedtaksmyndighet. 
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5. Administrative og økonomiske konsekvenser 

NFIs forskrift om tilskudd til filmformidling 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 har fullmakt til å utarbeide og forvalte underforskrifter 

som regulerer tilskuddsordningene.  

NFIs forslag til forskrift vil ikke ha økonomiske konsekvenser av noe omfang for staten. Tilskudd som 

bevilges med hjemmel i denne forskriften må dekkes innenfor bevilgningene under kap. 334 post 50 

Filmfondet. 


