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Svar på rekommendation 25/2015
Støtte til Internasjonalt Samisk Filminstitutt

Rek. 25/2015 Støtte til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (A 1637/kultur)
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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, Sverige og Finland måtte have en fælles drifts-
støtteordning klar som sikrer en varig driftsstøtte til filminstituttet.

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 kvalitetsprægede kulturtilbud, der repræsenterer samisk
kultur og sprog.

Nordiska Ministerrådet meddelar följande:

Nordiska Ministerrådet ser positivt på utvecklingen av ett Internationellt
Samiskt Filminstitut (ISFI). Inom ramen för Nordiska ministerrådets budget
fördelas årligen bidrag till Samerådet och Samisk Konstråd med
målsättningen att stärka det samiska kultursamarbetet. Sametingen
redovisar årligen hur medlen kommer att disponeras. Detta framgår också av
budgetrekommendationen för 2016.
Det är därför inte aktuellt att i nuläget avsätta ytterligare medel för detta
ändamål.

I Finland, Norge och Sverige fördelas statliga medel till Sametingen i syfte att
de ska verka för en levande samisk kultur och skapa bättre förutsättningar
för det samiska konst- och kulturlivet. ISFI har sedan 2009 mottagit
statsstöd från Kulturdepartementet i Norge, och har på ett fåtal år klarat att
etablera sig som en viktig aktör inom samisk film. För 2016 är det från det
norska Kulturdepartementet beviljat NOK 3 970 000 till ISFI. Det norska
sametinget har gått in på ägarsidan i ISFI, och bidrar i dag med driftsmedel.

Det är idag möjligt att söka medel för projekt och produktioner från Nordisk
Film & TV Fond avseende samisk-språklig barnfilm, enligt samma regler som
för övrig nationell film.

Ministerrådet anser rekommendationen för uppfylld.
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