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Finansiering av Internasjonalt Samisk Filminstitutt 

Förslag 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

Nordiska rådet efter avslutad politisk dialog anser Rek. 24/2015 som slutbehandlad  

Bakgrund 

Rekommendationen har följande formulering:  

 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer i Norge, Finland og Sverige, 

at gå sammen om at finde en økonomisk bæredygtig model for Internationalt-samisk 
filminstitut, således at udgifter til drift af Instituttet bliver dækket af landenes reg e-
ringer i et langsigtet perspektiv 

Politisk dialog 

Politisk dialog om finansiering av Internasjonalt Samisk Filminstitut (ISFI) genomfördes under 

samrådsmötet mellan Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur och Nordiska ministe r-

rådet för kultur den 2 november 2016, under Nordiska rådets session.   

 

Bakgrunden till den politiska dialogen om ISFI är att Finlands, Norges och Sveriges regeringar 

har meddelat som svar på Nordiska rådets rekommendation om att säkra finansieringen av 

ISFI att de inte har för avsikt att gemensamt säkra en grundfinansiering av det samiska filmi n-

stitutet. Utskottet skrev i sitt betänkande över regeringarnas meddelande att man är intres-

serat av att höra om Finland, Norge och Sverige har gjort politiska överväganden i tillägg till 

de rent ekonomiska när man har beslutat att inte följa rådets rekommendation.  

 

I den politiska dialogen svarade den svenska kulturministern att Sverige och Finland idag inte 

har möjlighet att tillföra medel till ISFI men att man följer utvecklingen noga och är positiva 

till att se på framtida möjligheter att stödja ISFI.  Den svenska kulturministern konstaterade 

vidare att ISFI idag har statligt stöd från Norge och från det norska Sametinget samt att det 

idag finns flera möjligheter att stödja ISFI, genom t.ex. de nationella filminstituten och från 

Nordiska Film & TV fonden.  
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Vad gäller Sverige, så satsas det nu på svensk film och i den satsningen ingår självklart stöd 

till samisk filmproduktion. Inom Nordiska ministerrådet finns redan strukturer som stärker 

det samiska kultursamarbetet, såsom Samerådet och Samiskt Konstnärsråd. Nordiska Mi-

nisterrådet avser inte avsätta ytterligare medel till dessa strukturer, men är positivt inställda 

till den viktiga verksamhet som ISFI bedriver.  

 

Utskottets synpunkter/konklusion 

Utskottet tar de svenska, norska och finska regeringarnas svar för kännedom. Utskottet kon-

staterar att dialogen inte har givit det positiva svar man hade hoppats på, men noterar den 

svenska kulturministerns positiva hållning till en möjlig framtida lösning. Utskottet kommer 

därför att följa ärendet noga. I enlighet med riktlinjerna för politisk dialog föreslå r Utskottet 

för kunskap och kultur därmed att ärendet anses för slutbehandlat. 
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