
 
 

 Side 1 av 2 

Nordisk Råd 

A 1637/kultur 

Fremlagt av: 
Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 

Behandles i: 
Kultur- og utdanningsutvalget 

J.nr. 14-00286-1 
 
 

MEDLEMSFORSLAG 

 

 

Medlemsforslag 
om etablering av et internasjonalt samisk 
filminstitut (Internašunála Sámi Filbmainsti-
tuhtta/International Sámi Film Institute (ISF) 
i de nordiske landene  

Norge, Sverige og Finland har alle et særskilt ansvar for å styrke det sa-
miske språk og kultur. En satsing på film, i en digital tid hvor det audiovi-
suelle står stadig sterkere, vil derfor være en stor styrking av dette arbei-
det. I dag er det ingen fellesnordisk strategi på dette området.  
 
Potensialet for film med historier fra samiske områder er stort både na-
sjonalt og internasjonalt og dette potensialet er på langt nær utnyttet. 
Folkeretten og urfolksretten tilsier at statlige virkemidler skal forvaltes av 
urfolk selv og at innsatsen må stå i samsvar med den effekt en forventer 
tiltaket skal ha. Et effektivt virkemiddel på filmsiden fordrer økte statlige 
bevilgninger og samisk forvaltning av disse.  
 
For å imøtekomme det udekkete behovet for samiskspråklige audiovisuelle 
produksjoner, både spillefilmer/Tv-serier, kortfilmer, dokumentarer og 
spill/app’er, spesielt for barn og unge er det nødvendig med en målrettet 
satsing. Statenes samiske språksatsing møtes ikke av tilstrekkelige tiltak 
på områder hvor barn og unge er store konsumenter. 
 
En satsing vil dessuten skape høykompetansearbeidsplasser og verdier 
gjennom en kulturnæring basert på samisk språk og kultur.Filmkunsten 
har en egenverdi, i tillegg til at samisk språk og kultur styrkes, ytringsfri-
heten underbygges og selvbestemmelsen praktiseres. Film gir stolthet 
over egen bakgrunn og bidrar med informasjon som kan endre holdning-
er. 
 
I dag eksisterer det et Internasjonalt Samisk filminstitutt i Kautokeino, 
hvor kun Norge deltar økonomisk. En naturlig målsetting for Nordisk råd 
er å omfavne instituttet til hele det samiske området, også Sverige og Fin-
land. 
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Et Internasjonalt Samisk Filminstitutt bør være et selvstendig rettssubjekt 
for samiskspråklig film på nordisk plan. Målgruppen for instituttets virke-
midler er samiske filmarbeidere og produsenter i Norge, Sverige, Finland, 
og på sikt også Russland. 
 
Det foreslås derfor: 
 
at Nordisk ministerråd vurderer etablering av et fellesnordisk samisk film-
institutt med utgangspunkt i ovenstående 
 
 
Oslo den 10. oktober 2014 

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)  
 
 
 


