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BETÄNKANDE ÖVER MEDDELANDE OM
REKOMMENDATION

Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande
över meddelande om Rek. 25/2015

Støtte til Internasjonalt Samisk Filminstitutt

Förslag

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att

Nordiska rådet lägger meddelandet om Rek. 25/2015 till handlingarna
och avvaktar politisk dialog vad angår den första att-satsen

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek.
25/2015 vad angår andra att-satsen för rådets del är slutbehandlade

Bakgrund

Nordiska rådets rekommendation 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 rege-
ringerne 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 bør-
nefilm, med henblik på at samiske børn og unge gennem film- og TV
mediet kan opnå kvalitetsprægede kulturtilbud, der repræsenterer sa-
misk kultur og sprog.

Meddelande från Nordiska ministerrådet

Nordiska Ministerrådet ser positivt på utvecklingen av ett Internationellt
Samiskt Filminstitut (ISFI). Inom ramen för Nordiska ministerrådets bud-
get fördelas årligen bidrag till Samerådet och Samisk Konstråd med mål-
sättningen att stärka det samiska kultursamarbetet. Sametingen redovisar
årligen hur medlen kommer att disponeras. Detta framgår också av bud-
getrekommendationen för 2016.
Det är därför inte aktuellt att i nuläget avsätta ytterligare medel för detta
ändamål.
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I Finland, Norge och Sverige fördelas statliga medel till Sametingen i syfte
att de ska verka för en levande samisk kultur och skapa bättre förutsätt-
ningar för det samiska konst- och kulturlivet. ISFI har sedan 2009 motta-
git statsstöd från Kulturdepartementet i Norge, och har på ett fåtal år kla-
rat 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 Nor-
disk Film & TV Fond avseende samisk-språklig barnfilm, enligt samma
regler som för övrig nationell film.

Ministerrådet anser rekommendationen som avslutad.

Utskottets synpunkter

Utskottet för kunskap och kultur i Norden konstaterar att Nordiska mi-
nisterrådet ser positivt på utvecklingen av ett Internationellt Samiskt Film-
institut (ISFI), men att man inte avser att sätta av medel till driften av
filminstitutet i en övergångsordning, tills de norska, svenska och finska
regeringarna har kommit överens om en grundfinansiering av filminstitu-
tet. Nordiska ministerrådet hänvisar till de medel som anslås från de nor-
diska kulturministrarnas budget till Samerådet och Samiskt konstråd (3,8
miljoner DKK i 2016). Dessa medel används dock till arbetsstipendier och
projekt och kan inte användas till att grundfinansiera ett samiskt filminsti-
tut.

Det är idag primärt det norska kulturdepartementet och det norska same-
tinget som finansierar ISFI med 5,4 miljoner NOK i 2016. Endast en be-
gränsad del av dessa medel kan användas till administrationskostnader. I
2017 budgeterar ISFI med kostnader för administration (löner, hyra,
marknadsföring) på 3,7 miljoner NOK, jämfört med 2,6 miljoner NOK i
2016 och 1,7 miljoner NOK i 2015. Då ISFI är en angelägenhet för samisk
filmproduktion även i Sverige och Finland är det rimligt att dessa länder
också tar ansvar för ISFI. Detta är även i linje med den reservation som
den konservativa gruppen gjorde till denna rekommendation.

Ökningen av medel till administration måste också ses i sammanhang
med att ISFI även önskar öka budgeten för filmstöd, deltagande på mäs-
sor, kompetensutvecklingssinsatser för filmare mm. från 4 miljoner NOK i
2015 till 16 miljoner NOK i 2017. Ökningen av denna del av budgeten är
avhängig av att också Finland och Sverige bidrar med medel för dessa än-
damål. ISFI har haft en inledande diskussion med Svenska kulturdepar-
tementet om detta och ämnar ha motsvarande med det finska utbild-
nings- och kulturministeriet. Även om dessa diskussioner inte faller ut så
som ISFI önskar så finns det anledning för Sverige och Finland att bidra
till själva grundfinansieringen av ISFI, dvs. administrationsutgifter. ISFI
kan då använda de medel som kommer från det norska kulturdeparte-
mentet och det norska sametinget fullt ut till att stödja samisk filmpro-
duktion med projektmedel.

Svaret från ministerrådet ger en begränsad vägledning till skälen för att
inte bevilja medel till att grundfinansiera ISFI i en övergångsordning. Ut-
skottet har dock förståelse för ministerrådets svar med tanke på att rege-
ringarna för Finland, Norge och Sverige i sitt meddelande på rekommen-
dation 24/2015 Finansiering av Internasjonalt samisk filminstitutt svarar
att det inte finns medel inom ländernas befintliga budgetramar till detta
ändamål. Det finns därmed inget incitament för Nordiska ministerrådet att
gå in med medel i en övergångsfas.
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Utskottet tar meddelandet för kännedom men anser att svaret inte på ett
tillfredsställande vis förklarar de politiska aspekterna till varför Nordiska
rådets rekommendation inte hörsammas, utan fokuserar på de ekono-
miska orsakerna. Utskottet anser därför att det finns ett behov av politisk
dialog med Nordiska ministerådet för att undersöka möjliga lösningsmo-
deller. Dialogen ska ses i sammanhang med den önskade dialogen om re-
kommendation 24/2015 med regeringarna för Finland, Norge och Sverige.

Vad gäller den andra att-satsen är utskottet överens med Nordiska mi-
nisterrådet om att ISFI kan söka medel från Nordiska Film & TV Fonden till
samisk barn- och ungdomsfilmproduktion på samma villkor som övrig nat-
ionell film.

Oslo den 19 april 2016
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