MEDDELELSE TIL NORDISK RÅD

Svar Rek. 1/2019, Finansiering til en nordisk filmkommission
1.

Rekommandation

Rekommandationen har følgende ordlyd:
Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd
att överväga hur man, på rättvisa villkor och i samarbete med branschen, kan
locka fler internationella filmproduktioner till Norden, exempelvis genom att
upprätta en Nordisk Filmkommission

2.

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd (MR-VÆKST (ERHVERV)) deler Nordisk Råds synspunkt om, at
den nordiske filmindustri spiller en vigtig rolle i de nordiske lande – erhvervspolitisk,
regionalpolitisk, kulturpolitisk og helt generelt som ambassadør for nordiske samfund og værdier. Det er derfor en vigtig sag, som Nordisk Råd her løfter i sin rekommandation 1/2019 og betænkning A 1751/tillväxt.
Ministerrådet vil derfor, præcis som Rekommandationen tilsiger, overveje hvordan
man på lige vilkår og i samarbejde med branchen kan tiltrække flere internationale
filmproduktioner til Norden, og samtidig lægge til rette for at nordiske filmer indspilles og produceres i Norden.
Nordisk Ministerråd er yderst bevidst om, at den nordiske filmindustri er en branche i
vækst og som skaber beskæftigelse. Den nordiske film og tv-branche har et højt internationalt niveau, og mange af filmene og tv-serierne bliver solgt til en række lande
over hele verden, og er godt repræsenteret på de toneangivende festivaler. De nordiske film har formået at vise de særlige stemninger og den nordiske natur, og at filmindustrien dermed spiller en vigtig rolle i at tiltrække turister m.fl. til de nordiske
lande samt styrke det nordiske brand.
Erhvervsministrene har på deres møde den 27. juni 2019 lanceret en ny nordisk turismeplan, hvor et af indsatsområderne er ’tiltrækning af turister’. Et nordisk samarbejde om tiltrækning af internationale filmproduktioner vil derigennem kunne yderligere styrke det nordiske brand og have en positiv afsmitning på turismen.
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Nordisk Ministerråd er dog samtidig bevidst om, at de individuelle, nationale og regionale filmkommissioner kan have både sammenfaldende og modstridende interesser
med hensyn til en fælles, nordisk, ny kommission.
På den baggrund finder ministerrådet det afgørende, at den overvejelse, som Ministerrådet i medfør af Rekommandationen vil igangsætte, indledes med en høring
blandt disse nationale og regionale filmkommissoner.
Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er opfyldt.
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