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Fjármögnun alþjóðlegrar samískrar 

kvikmyndastofnunar (ISF) 

Með vísan til 45. og 56. gr. Helsingforssamningsins samþykkti 

Norðurlandaráð þann 29. október 2015 neðangreind tilmæli að tillögu 

menningar- og menntamálanefndar. 

 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Noregs, Finnlands 

og Svíþjóðar 

að þær taki höndum saman um að finna sjálfbæra 

fjármögnunarleið fyrir alþjóðlegu samísku kvikmyndastofnunina á 

þá leið að stjórnvöld landanna standi straum af rekstrarkostnaði 

stofnunarinnar til lengri tíma litið. 

 

 

Kaupmannahöfn, 4. nóvember 2015 

Höskuldur Þórhallsson 

Forseti Norðurlandaráðs 

Britt Bohlin 

Framkvæmdastjóri Norðurlandaráðs 
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FYLGISKJAL 

 

Þingmannatillaga 

um stofnun alþjóðlegrar samískrar 
kvikmyndastofnunar á Norðurlöndum 

 

1. Tillaga nefndarinnar 

Menningar- og menntamálanefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til ríkisstjórna Noregs, Finnlands 

og Svíþjóðar 

að þær taki höndum saman um að finna sjálfbæra 

fjármögnunarleið fyrir alþjóðlegu samísku kvikmyndastofnunina á 

þá leið að stjórnvöld landanna standi straum af rekstrarkostnaði 

stofnunarinnar til lengri tíma litið. 

 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún veiti þann rekstrarstyrk sem þarf til alþjóðlegu samísku 

kvikmyndastofnunarinnar í u.þ.b. þrjú ár eða þar til stjórnvöld í 

Noregi, Svíþjóð og Finnlandi hafa komið sér saman um 

sameiginlegt rekstrarstyrkjakerfi sem tryggi kvikmyndastofnuninni 

stöðugan styrk til rekstursins; 

 

að hún hefji verkefni sem styrki og þrói barnakvikmyndir á 

samísku í þeim tilgangi að auka framboð á vandaðri samískri 

menningu og tungu í kvikmyndum og sjónvarpi fyrir samísk börn 

og ungmenni.“ 

 

2. Aðdragandi 

Áskorun alþjóðlegu samísku kvikmyndastofnunarinnar (ISFI) felst í því að 
styrkir norska ríkisins til stofnunarinnar eru aðallega ætlaðir verkefnum en 
ekki rekstursins nema að takmörkuðu leyti. Stofnunin er staðsett í Noregi 
en starfsemin er norræns og alþjóðlegs eðlis. Eigi stofnunin að starfa 
áfram og þróast með tíð og tíma er þörf á mun hærri styrkjum til 

rekstursins. Heimkynni Sama eru í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi (og 
Rússlandi) og því liggur beint við að stjórnvöld þessara landa taki höndum 

saman um að finna sjálfbæra fjármögnunarleið fyrir samísku 
kvikmyndastofnunina. Hlutverk kvikmyndastofnunarinnar er að efla 
myndir fyrir börn, leiknar kvikmyndir og framhaldsþætti fyrir sjónvarp og 
ennfremur að styðja við kvikmyndir um upprunalegt fólk og samstarf 
kvikmyndagerðarfólks meðal upprunalegs fólks um allan heim. 

 

3. Sjónarmið nefndarinnar 

Nú eru það einkum Norðmenn sem veita stofnuninni fé og því telur 
nefndin við hæfi að leggja til að sænsk og finnsk stjórnvöld taki við sér og 
styrki einnig rekstur stofnunarinnar. Þannig myndu styrkir til 
stofnunarinnar skiptast jafnar á milli stjórnvalda landanna þriggja.  

 
Nefndin telur að stofnunin eigi að búa við sömu fjárhagslegu skilyrði og 

aðrar kvikmyndastofnanir í Noregi og á Norðurlöndum. Í dag á alþjóðlega 
samíska kvikmyndastofnunin í örðugleikum með að afla fjár til rekstursins. 
Yfirleitt tekst að finna fjármögnun á verkefnum. En án rekstursstyrkja 
getur stofnunin ekki starfað áfram. ISFI er eina kvikmyndastofnunin, 
allavega í Noregi, sem á við slík vandamál að etja. Rekstur svipaðra 

Norðurlandaráð 

Tilmæli 24/2015 

Fyrra númer: 

A 1637/kultur 

Fjallað um í: 

Menningar- og 

menntamálanefnd 

Málsnúmer 14-00285-17 

 

 



 bls. 3 af 4 

kvikmyndamiðstöðva er fjármagnaður af sýslum og sveitarfélögum en þar 
sem starfsemi ISFI er ekki svæðisbundin heldur norræn og alþjóðleg er  

ekki gert ráð fyrir henni í styrkjakerfum sem sveitarfélög eða löndin 
standa að.  Samaþingið hefur ekki nægilegt fjármagn til þess að standa 
alfarið straum af rekstrarkostnaði ISFI en norska menningarráðuneytið 

fjármagnar aðallega kvikmyndagerð en ekki rekstur stofnana.  
 
Nefndin leggur áherslu á að samískar menningarstofnanir, sem eru 
sambærilegar við norskar, sænskar og finnskar kvikmyndastofnanir, eigi 
að búa við sömu kjör þannig að samískar stofnanir eigi að fá styrki til 
jafns við aðra stofnanir.  
 

Framkvæmdastjórn ISFI vinnur nú að því að Svíar og Finnar geti orðið 
meðeigendur að stofnuninni en þannig mætti tryggja öruggan 
rekstrarstyrk. Samaþingin í löndunum þremur og þau sveitarfélög sem 
tengjast stofnuninni gætu haft hlutverki að gegna. En sveitarfélögum er 
ekki heimilt að veita stofnuninni fjárstyrk. Því ættu menningarráðuneytin í 

löndunum þremur að koma þar að málum og veita stofnuninni fastan 
rekstrarstyrk. Nefndin telur að þar til gengið hefur verið frá 

rekstrarstyrkjum frá löndunum þremur gæti Norræna ráðherranefndin 
veitt fé til rekstursins tímabundið.   
 
Börn og ungmenni 
Nefndin telur ennfremur að hefja mætti verkefni um samískar kvikmyndir 
fyrir börn. Samískar kvikmyndir fyrir börn eru örfáar og ekki eru nema 
fáeinar barnakvikmyndir talsettar fyrir sjónvarp á samísku. Útskýringar 

dreifingaraðila kvikmynda eru á þá leið að fé skorti til að talsetja og þýða 
á samísku. Þar af leiðandi standa samískum börnum næstum engar 
kvikmyndir til boða. Í ljósi þessa telur nefndin við hæfi að Norræna 
ráðherranefndin hefji kvikmyndaverkefni fyrir samísk börn og ungmenni. 
Þannig myndi áhrifa þeirra gæta meir í norrænni menningarstefnu, meðal 

annars í samísku styrkjakerfi Norrænu ráðherranefndarinnar.    

 
Upplýsingar um rekstraráætlun stofnunarinnar 
 
 
Gert er ráð fyrir aukningu í rekstraráætlun fram til ársins 2018.  
 
Rekstraráætlun  
 

2014:  2.4 millj.    
2015: 3.0 millj.   
2016: 4.0 millj.   
2017: 4.2 millj.  
2018: 4.4 millj.  
Um er að ræða metnaðarfulla aukningu en ef mönnum er alvara með 

alþjóðlegu samísku kvikmyndastofnunni og vilji að stofnunin hafi 

raunveruleg áhrif á samíska kvikmyndagerð er nauðsynlegt að tryggja 
stofnuninni góð rekstrarskilyrði.  
 
Rekstraráætlunin á þessu ári (2015) nemur 1,2 m. en að öðru leyti er 
reksturinn fjármagnaður gegnum verkefni. 
 

Nuuk, 23. júní 2015 

Annette Lind (S)  

Aron Emilsson (SD) 

Iddimanngiiu Bianco (IA)  

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP)  

 

 

Jorodd Asphjell (A), formaður  

Peter Johnsson (S)  

Rigmor Andersen Eide (KrF)  

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 
 

 

 
Fyrirvari A1636/kultur 
 
Fyrirvari okkar snýr að því að við leggjum til að 2. málsliður og 3. 
málsliður verði felldir niður.  
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Við fögnum hugmyndinni um að finna sjálfbæra fjármögnunarleið fyrir 

samíska kvikmyndastofnun. Þetta bera hlutaðeigandi lönd fyrst og fremst  
að leysa með stefnu í kvikmyndamálum. Við efumst um að rétt sé að 
skuldbinda fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar til þriggja ára 

án þess að upplýsingar um aðra fjármögnun liggi fyrir. Einnig er ástæða til 
að veita því athygli að í fjárhagsáætlun ráðherranefndarinnar fyrir árið 
2016 er ekki gert ráð fyrir fjármagni til þessa markmiðs.  
 
Reykjavík 27. október 2015 
 
Lars-Arne Staxäng (M) Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 

Sylvi Graham (H) 
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