
BETÄNKANDE ÖVER POLITISK DIALOG OM REKOMMANDATION

J.nr. - -

Rek. / /kultur D

Tidigare nummer A /kultur

Behandlas i Utskottet för kunskap och kultur i Norden

Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande över politisk dialog om
Rek. /

Støtte til Internasjonalt Samisk Filminstitutt

Förslag
Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att

Nordiska rådet efter avslutat politisk dialog anser Rek. / som slutbehandlad

Bakgrund
Rekommendationen har följande formulering:

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd,

at bidrage økonomisk med den nødvendige driftsstøtte til Internationalt Samisk
Filminstitut i en overgangsperiode på ca tre år eller indtil regeringerne i Norge, Sver i-
ge og Finland måtte have en fælles drifts-støtteordning klar som sikrer en varig
driftsstøtte til film-instituttet

at igangsætte et projekt til støtte og udvikling af samisk-sproget børnefilm, med
henblik på at samiske børn og unge gennem film- og TV mediet kan opnå kvalitets-
prægede kulturtilbud, der repræsenterer samisk kultur og sprog

Politisk dialog
Politisk dialog om den första att-satsen i rekommendationen, Støtte til Internasjonalt Samisk
Filminstitutt, genomfördes under samrådsmötet mellan Nordiska rådets utskott för kunskap
och kultur och Nordiska ministerrådet för kultur den  november , under Nordiska rådets
session.

Bakgrunden till den politiska dialogen om ISFI är att Nordiska ministerrådet har meddelat
som svar på Nordiska rådets rekommendation om att säkra finansieringen av ISFI att det inte
är aktuellt att i nuläget avsätta ytterligare medel för detta ändamål. Det hänvisas till att det
inom ramen för Nordiska ministerrådets budget fördelas årligen bidrag till Samerådet och
Samisk Konstråd med målsättningen att stärka det samiska kultursamarbetet.



/

Utskottet skrev i sitt betänkande över Nordiska Ministerrådets meddelande att man är intres-
serad av att höra om Nordiska ministerrådet 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 Nordiska ministerrådet idag
inte har möjlighet att tillföra medel till ISFI men att man följer utvecklingen noga och är posi-
tiva till att se på framtida möjligheter att stödja ISFI.  Den svenska kulturministern konstat e-
rade 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.

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 Konstråd. Nordiska Minister-
rådet avser inte avsätta ytterligare medel till dessa strukturer, men är positivt inställda till den
viktiga verksamhet som ISFI bedriver.

Utskottets synpunkter/konklusion
Utskottet tar Nordiska ministerrådets svar för kännedom. Utskottet konstaterar att dialogen
inte har givit det positiva svar man hade hoppats på, men noterar den svenska kulturm i-
nisterns positiva hållning till en möjlig framtida lösning. Utskottet kommer därför att följa
ärendet noga. I enlighet med riktlinjerna för politisk dialog föreslår Utskottet för kunskap och
kultur därmed att ärendet anses för slutbehandlat.
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