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Dette dokumentet gir en mer utfyllende beskrivelse av NFIs forslag til endringer i 
tilskuddsordningene.  

NFIs leveringsfrist til Kulturdepartementet er 10 august. 

Vi anbefaler å levere kommentarer og innspill skriftlig innen 5 august. Vi vil 
organisere møte med aktørene i bransjen 5 august for muntlige innspill.  
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Introduksjon 
 

Det skjer veldig mye bra og spennende i norsk film, det er mye å glede seg over og 
mye å være stolt av! En sterk profesjonalisering og produksjonsteknikk i 
verdensklasse, det tiltrekker oppmerksomhet. Dokumentarer distribueres bredt 
internasjonalt og har gjort sitt inntog på kinoene. Dramaseriene har hatt en 
forrykende utvikling, der produsentene har grepet muligheten konkurransen mellom 
plattformene åpner for. Svært mange serier har blitt til både for hjemlige og globale 
plattformer. Omsetningen og aktiviteten er stor i det som har vært omtalt som en 
gullalder for produksjon. 

Når NFI nå grundig har gått gjennom tilskuddsordningene, har det heldigvis ikke vært 
med et bakteppe av at det står elendig til – men for å se på hvordan vi kan gjøre det 
bedre, og da særlig i lys av den sterke globaliseringen vi ser på det audiovisuelle 
området. Dette var også oppdraget fra KUD forut for gjennomgangen. For potensialet 
i norsk audiovisuell bransje er fortsatt langt større enn det vi tar ut i dag, og vi må 
våge å tenke stort, våge å ha ambisjoner.  

NFIs aller viktigste funksjon er å forvalte og tildele store midler på fellesskapets 
vegne til audiovisuelle prosjekter. Tilskuddsordningene er de mest kraftfulle 
virkemidlene vi har for å sette pengene i aktivitet for oppnåelse av de politiske 
målene. Ambisjonene er mange og til dels motsetningsfylte, det er ingen enkel 
oppgave å levere på alle målene. Uten en aktiv bruk av tilskuddsordningene, 
begrenses mulighetene for måloppnåelse betraktelig. Det viktig å aldri være helt 
fornøyd, ikke slå seg til ro. Men alltid jakte på forbedringer, spørre oss om vi kan vi 
oppnå mer? Kan publikum få flere sterke opplevelser? Kan vi bidra til at formatet blir 
mer relevant, mer tilgjengelig? Kan vi vinne flere priser, øke eksporten? Det handler 
om å strekke seg mot å levere maksimal gevinst tilbake for investeringene.   

Filmfondet ble i sin tid opprettet for å kompensere for at Norge er et lite marked. 
Norge er fortsatt et lite land, men norske produksjoner er nå en del av det aller 
største markedet – det globale innholdsmarkedet er enormt. Internasjonale giganter 
er på konstant jakt etter det neste store fenomenet. Der språket tidligere var en 
absolutt barriere, er det nå helt vanlig for folk over hele verden å konsumere historier 
og levende bilder på et språk de ikke forstår, teksting er blitt dagligdags overalt. NFIs 
funksjon må dermed endre seg fra å være kompenserende – til å være en katalysator 
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for å lykkes internasjonalt. Ikke lenger være en erstatning for markedet, men en 
potent samspillsaktør som bidrar til å posisjonere norske aktører og produksjoner 
offensivt.  

Med det menes ikke at alt skal gjennom samme kvern og se likt ut for å passe inn 
overalt, heller tvert imot. Solid særpreg og originalitet må pares med kommersialitet 
og orientering mot publikum. Dette er muligheter som vokser ut av et marked der 
størrelsen på investeringene i innhold, og publikums etterspørsel, nå er på nivåer 
verden aldri før har sett maken til. Enhver nisje kan være stor, når markedet nærmest 
er uendelig. Det kommer både publikum og bransjen til gode.  

Endring kan gjøre vondt, og da gjelder det å feste blikket på hensikten og NFIs 
oppdrag. Det er mange spørsmålene vi må kunne svare på før vi lander endringene, 
her er noen av dem: klarer vi med dette å posisjonere norsk film til å kunne nå neste 
nivå? Har vi satt publikum først? Bygger vi virksomhet i hele landet? Gjør vi nok for å 
styrke den uavhengige bransjen? Har vi kontroll på økonomi og virkemidler? Slipper 
vi nå til neste generasjons stemmer og blir norsk film mer relevant? Blir det lettere å 
forstå ordningene våre? I dialogen vil vi gjerne høre deres vurderinger av dette, og 
imøteser konstruktive forslag. 

Med full respekt for det høye nivået, den voldsomme aktiviteten og raske endringen 
bransjen opplever, tar vi i det følgende for oss noen områder der NFI kan innrette 
tilskuddsordningene bedre, og gjennom dem stimulere til en enda sterkere bransje.  

Sentrale funn - områder hvor filmbransjen kan styrkes  
  
Det er identifisert enkelte sentrale områder hvor effekten av ordningene kan styrkes. 
Det er også identifisert noen sider ved ordningene som er mindre effektive eller til 
dels til hinder for god tilpasning av den norske audiovisuelle bransjen til det nye 
globale markedet, og lite effektive som virkemiddel for å oppnå politiske 
målsetninger. For å oppnå bedre bruk av fondet må tildeling av fondsmidler være 
fleksibel nok til å treffe de produksjonene som viser størst potensial kunstnerisk og 
kommersielt. 
De sentrale områdene NFI har identifisert er de følgende:   
  
Behov for ytterligere tilpasning til det internasjonale markedet ved blant annet 
å styrke eierskap  
  
NFI vurderer at våre ordninger ikke er tilstrekkelig tilpasset det nye globale markedet, 
og ikke har utviklet seg tilstrekkelig i takt med utviklingen internasjonalt.  
 
Plattformnøytralitet og fortrolighet med det internasjonale markedet er forutsetninger 
for å lykkes og NFI bør tilpasse ordningene for å legge til rette for at norske 
produksjoner møter et bredt, internasjonalt marked tidlig i deres livsløp. Stadig flere 
ser norske filmer utenfor Norges grenser, og dette ønsker NFI å stimulere samtidig 
som det er det en vei å gå med hensyn til internasjonal finansiering og oppnåelse av 
kvalitetsresultater som nominasjoner og priser.   
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For å øke norske produksjoners potensial i det internasjonale markedet og skape nye 
muligheter, trengs kompetanse, markedsinnsikt, nettverk og kapital i 
utviklingsfasene.  
 
NFIs ordninger retter i størst grad fondets tildelinger mot norsk kino, og mot 
produksjoner som allerede er produsert, ofte uten særlige internasjonale 
ambisjoner. Mye av dette skyldes etterhåndstilskuddet.   
  
Innen drama, dokumentar og spill har utviklingen mot det internasjonale markedet 
vært sterk. Samproduksjoner, rettighetssalg og priser på de mest sentrale 
festivaler er gledelige resultater innenfor disse formatene.   
  
Det er kun unntaksvis god og langsiktig utnyttelse av åndsverkene i norsk film. 
Ettersom det globale markedet utvikler seg raskt i retning av at store aktører 
konkurrerer om det beste innholdet, står norske produsenter overfor en mulighet til å 
utvikle sterke IP’er som kan utnyttes både overfor internasjonale aktører, og i 
hjemmemarkedet. Konkurransen i markedet blant distributørene og 
plattformene skaper selgers marked for produsentene med de sterkeste IP’er 
(åndsverk). Norske uavhengige produsenter selger allerede i økende grad rettigheter 
til Netflix, HBO, Viaplay etc, til forskjell fra tidligere, da kinoene og de norske TV 
kanalene var primære markeder.   
  
Denne situasjonen muliggjør en mer kompleks og differensiert strukturering av 
produksjoner og selskaper, der ivaretakelsen av norske uavhengige produsenter 
ligger i utviklingen av originalt innhold eid og forvaltet av de norske 
produsentene. Produsentene står nå overfor flere muligheter. 
Produsenter kan finansiere opp produksjonene ved offentlige tilskudd supplert 
med visnings og distribusjonsavtaler, altså rettighetskjøp, fra private aktører nasjonalt 
og internasjonalt. De kan også, som i økende grad preger markedet, selge ut 
eierskapet i produksjonene. Det er i økende grad aktuelt, da de store aktørene 
ønsker kontroll i alle territorier til evig tid i god IP. Konsekvensen av det siste er at de 
norske produsentene ikke lenger forvalter verket, men opererer som entreprise- eller 
linjeprodusent, uavhengig av om de har utviklet IP-en eller verket selv. Eierskapet er 
ikke lengre deres, og forvaltningen av verket begrenses til å ferdigstille det.  
  
Det siste alternativet er attraktivt for mange produsenter, da det gir full betaling 
for - og finansiering av - produksjonen. Det er også en forretningsplan som gir god 
driv og omsetning i selskapene. Men da er altså 
ikke produsentene lengre uavhengige, men opererer som leverandører for 
plattformene, som eier verdiene i verket.   
  
Det er derfor avgjørende at NFI definerer sin rolle tydelig i denne 
virkeligheten. NFIs ordninger er rettet mot uavhengige produsenter som utvikler, 
finansierer og eier sine verk fullt og helt. NFI kan ikke finansiere verk som er 
overdratt distribusjonsplattform eller andre enn tilskuddsmottaker. Vernet om 
offentlige midler blir viktigere når rettighetsforholdene skifter så raskt som i dag, og 
NFI må ta stilling til hvor ordningene har best effekt for å ivareta, stimulere og 
styrke en uavhengig bransje. Bransjen er uavhengig i kraft av eierskap i IP.   
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Mulighetene NFI ser, er at fondet bør fokusere på IP skapt og forvaltet av de 
uavhengige produsentene. Desto bedre produsentene utvikler sterk IP, desto 
sterkere står de i møte med det globale markedet. Med et sterkt NFI vil produsentene 
ha fortrinn foran andre land med svakere offentlig finansiering. Med godt rettede 
ordninger mot utvikling og utnyttelse av uavhengig eid IP, vil produsentene stilles i en 
posisjon i markedet som muliggjør bredere finansiering, større eksport og høyere 
kvalitet på innholdet.   
  
Det er ikke et problem at norske produsenter i økende grad selger ut alle rettigheter 
til f. eks strømmetjenestene. Det er en mulighet og en svært positiv utvikling. Men det 
er ikke NFIs rolle å medfinansiere prosjekter som ikke eies av de uavhengige 
produsentene. NFI kan derimot medfinansiere utvikling av prosjekter som senere 
selges i sin helhet på det internasjonale markedet. Om norske produsenter utvikler 
de beste prosjektene både kvalitativt og kommersielt styrkes næringen i sin helhet.   
  
Vi står foran en mulighet til å posisjonere den norske uavhengige bransjen godt ved 
å øke vektlegging av utvikling og markedstilgang. Når NFI stiller krav om 
uavhengighet for å kunne tildele midler, er NFIs erfaring at plattformene ofte 
aksepterer at eierskapet forblir hos den uavhengige produsenten. Den uavhengige 
produsenten styrkes betraktelig i sin forhandlingsposisjon nettopp på grunn av 
tilgangen til offentlige midler.  
  
For å oppnå optimal effekt innen eierskap i sterk IP, fordres mer mobilitet 
i NFIs ordninger, og mer fremadrettede midler. Det betyr mer midler til 
utvikling, mer plattformnøytralitet, mindre Etterhåndstilskudd, sterkere 
publikumsfokus, større fokus på det næringsmessige potensialet i norsk film, 
mer mangfold og relevans, og mer fokusert talentutvikling.   
  
Regulering av etterhåndstilskuddets størrelse  
  
Etterhåndstilskuddet binder opp en stor og økende andel 
av filmfondet og begrenser NFIs muligheter til å prioritere i tråd med de politiske 
føringene. Dette utgjør en stor usikkerhet i fondsbudsjetteringen hvert år. Med 
utbetaling av 161 millioner kroner i 2019 blir forvaltningen av fondet svært belastet. 
Uberegneligheten i budsjetteringen gjør det usikkert for andre ordninger og formater, 
som blir avkortet direkte i takt med økning i EHT. Det er også uforsvarlig å ha 
forpliktelser i EHT i en størrelsesorden større enn samlet spillefilmbudsjett. NFIs fond 
blir styrt av EHT, og ikke motsatt.   
  
Etterhåndstilskuddet totale størrelse må begrenses til en definert størrelse for å gi 
NFI tilstrekkelig forutsigbarhet, handlingsrom og dynamikk for å sikre 
en sunn fordeling av fondet, samt oppnå den effekt som er bestilt politisk.   
  
Utvikling EHT 2014 - 2019  
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Etterhåndstilskuddet har både positive og negative effekter for bransjen. Da 
ordningen ble innført, kan den delvis ha påvirket økt billettsalg på kino i 2011. Etter 
2011 har den ikke hatt merkbar effekt på kinobesøket, med en norskandel på kino 
som ikke har hatt tilsvarende utvikling som veksten i utbetalingene av 
etterhåndstilskudd. Nivået er lavt i forhold til særlig danskenes andel av kinobesøket i 
eget marked, som konsekvent er høyere enn norsk andel - på tross av at de ikke har 
etterhåndstilskudd til å stimulere.  
 
Andel besøk på nasjonale filmer 
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NFI vurderer EHT til å i mindre grad være effektiv i forhold til formålet å selge flere 
billetter på kino, der norskandelen har stått relativt stille i 9 år. Etterhåndstilskuddet er 
bundet til kinomarkedet, og gir derfor ikke insentiver for å utforske og utvikle seg mot 
flere plattformer innen spillefilmformatet, på tross av utviklingen globalt, der også 
spillefilmen finner sin vei til strømmetjenestene.  
 
EHT har samtidig vokst i størrelse i fondet, på bekostning av andre ordninger. 
Etterhåndstilskuddet reduserer blant annet fondsandelen til kunstnerisk vurdering 
som skal sørge for norske produksjoner oppnår flere mål enn kun økt kinobesøk, 
som bredde i uttrykk, mangfold osv.    
  
EHT fører til at tilskudd gis til tidligere produserte filmer på bekostning av utvikling og 
produksjon av nye verk.  
  
Finansieringsmodellene rundt etterhåndsstøtten synes i for stor grad å binde 
produsentene til NFI som en hovedfinansiør, kino som eneste aktuelle 
plattform og produksjonsfasen som betydeligste inntektskilde for 
produsenten. Publikum og det internasjonale markedet blir sekundære inntektskilder 
og får mindre fokus når produksjoner kan fullfinansieres nasjonalt og med relativt lav 
risiko. Det oppstår en sirkulær, nasjonal økonomi som etterfinansieres av en stor 
andel av NFIs fond. 
  
EHT er også en regelstyrt ordning. Den er automatisk, og NFI legger ingen føringer 
på midlene. EHT, kombinert med andre automatiske eller semi-automatiske 
ordninger, inkludert paneler, fører til at NFIs reelle styringsmulighet for å oppnå 
politiske mål på filmfeltet er redusert til 30% av fondets midler. Dette er synkende i 
takt med veksten i EHT. 70% er automatiske eller semi-automatiske ordninger. Det er 



9 
 

dermed en nesten umulig oppgave å levere god måloppnåelse på alle formater 
og styringsparametre med en så begrenset fondsandel tilgjengelig for styring.  
  
Dermed ikke sagt at NFIs automatiske og semi-automatiske ordninger ikke kan være 
effektive, men balansen mellom dem og ordninger som forvaltes aktivt av NFI 
er skjev, og skaper en enhetlig og lite dynamisk bransje. Dynamikk og handlingsrom 
er avgjørende når endringene er så fundamentale som vi opplever i dag. 
 
  
Ulikheter i finansiering og markedsutviklingen for de ulike formatene  
  
Norske produksjonsselskaper har generelt for svak lønnsomhet. Vi må bidra til at det 
finnes gode løsninger for medfinansiering av norsk innhold, slik at alle leddene i 
verdikjeden som tjener penger på distribusjon og formidling av norsk film kan bidra til 
stadig bedre finansiering av nytt innhold.  
  
Innen drama, dokumentar og spill er finansieringsandelen til NFI i budsjettene relativt 
balanserte mot markedet. Innen spillefilm ligger andelen svært høyt sammenliknet 
med andre formater og med spillefilmfinansiering i f. eks Danmark. Mekanismene i 
markedet tilsier at for høy offentlig andel av budsjettet finansiert av offentlige midler, 
reduserer insentivet for å finansiere, utnytte og distribuere prosjektene andre steder. 
 
Avhengigheten av NFI som primærfinansiør blir så substansiell at utnyttelsen av 
markedet reduseres. NFI har mulighet til å innta en mer stimulerende rolle enn å 
representere kilden til omsetning i bransjen. NFI skal være en sterk støttespiller for 
produsentene, men finne balansen som skaper god utnyttelse av hele markedet. 
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Større potensial i utnyttelse av filmene, og mer besøk på kino  
  
Tendensen er at særlig spillefilmen har for kort levetid på norsk kino før produsent 
beveger seg videre til neste produksjon, uten å utnytte potensialet i prosjektet til 
fulle. Mange produsenter har kataloger som knapt er digitalisert i det hele tatt, da er 
det heller ikke lagt til rette for videre utnyttelse. Dette gjelder også delvis andre 
formater. 
  
Per i dag er det for kinofilmen sterkt fokus på det norske markedet og høy offentlig 
andel i finansieringen, sammenliknet med Danmark og Sverige.   
  
Andel NFI-tilskudd av budsjett. 

  
  
Vår vurdering er at NFIs betydning for kinofilmen i dag blir for sentral i forhold til 
publikum og at salg ikke regnes som tilstrekkelig inntektsbringende til at det gis 
prioritet. 
  
Samtidig mener NFI at norskandelen på kino kan og bør økes. Vårt fokus skal 
fremdeles være på det norske publikum, og kinoen skal stå sterkt. I dag er det noen 
få filmer som oppnår et høyt besøk, mens en rekke filmer leverer lave besøkstall på 
kino. Vi mener det er potensiale for å løfte frem flere filmer til besøkstall over 
100.000, som vil bringe norsk film nærmere 30% andel på kino. Filmer med tilskudd 
etter Kunstnerisk Vurdering har større potensial enn i dag.  
 
Markedsordningen er mest effektive ordning for å oppnå høyt publikumsbesøk på 
kino. Formålet med ordningen er å levere publikum på kino, og filmene leverer. Flere 
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filmer i denne ordningen vil føre til høyere norskandel og høyere publikumstall på 
kino.  
  
For lite plattformnøytralitet i NFIs ordninger 
  
Plattformnøytralitet har vært et mål lenge, men det er ikke oppnådd i tilstrekkelig grad 
fordi flere ordninger favoriserer kinovisning som primær plattform.  
Det er viktig at norsk innhold er synlig og tilgjengelig også på andre plattformer.   
 
Konkurranse mellom plattformene skaper muligheter for produsentene. NFI ser at en 
sentral ensretting mot kinoplattformen i NFIs ordninger hindrer god utvikling av 
plattformnøytralitet i bransjen. NFI ønsker å gi produsentene mulighet til å velge 
plattformen der historien formidles best og de best treffer sitt publikum. 
 
 Ved å overføre tilskudd fra etterhånd til forhånd i ordningen for kunstnerisk vurdering 
og i Talentordningen, vil produsentene stå fritt til å produsere for den plattformen som 
når best ut til filmens publikum. Slik nøytraliseres plattformvalget reelt.  
 
Ett av de sentrale grepene vil være å flytte EHT til forhåndsstøtte i ordningen for 
kunstnerisk vurdering.  
 
  
Ordningen for kunstnerisk vurdering er for formatorientert – og for dårlig 
kommunisert  
  
Konsulentordningen, slik den er i dag, er ikke godt nok kommunisert og definert for 
bransje oa. Det er usikkerhet knyttet til hvordan søknadene vurderes, og det har 
oppstått myter og antakelser på hvordan ordningen er basert på individuell smak og 
personlige preferanser. Vurderingskriteriene er for dårlig kommunisert til søkerne.  
 
Et sentralt eksempel er hva NFI mener med kvalitet. Å gi kvalitet en uttømmende 
og objektiv definisjon er umulig. Men det er ofte riktig å si at vi kjenner kvalitet igjen 
når vi ser den. Derfor er det også viktig å si noe om hva vi mener med begrepet, og 
NFI utarbeidet i 2019 åtte kvalitetskriterier som skal si noe om kunstnerisk kvalitet. 
Kriteriene videreføres og kommunikasjonen om dem styrkes. 
 
Vurderingskriteriene har likevel vært lite orientert mot å sikre at filmene når sitt 
publikum, og har utviklet godt markeds- og publikumspotensial.  
 
Vi ønsker å styrke ordningen for kunstnerisk vurdering, som gjelder alle formater, og 
definere enda tydeligere hvilke kriterier vi vurderer i ordningen. Publikumsfokus, 
mangfold og markedsstrategier må få mer betydning i evalueringene for å stimulere 
til høyere publikumsoppnåelse og kvalitativ suksess nasjonalt og internasjonalt også 
blant kunstnerisk vurderte filmer.   
  
Utviklingsfasene vil få mer betydning og større budsjettramme. Formålet er å 
posisjonere filmene i denne ordningen godt i markedet, og sikre at også kunstnerisk 
vurderte filmer skal finne sitt publikum og ha kommersielle ambisjoner samtidig med 
kunstneriske ambisjoner.   
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Regionene er sentrale for utviklingen av bransjen  
  
Regionene bygger seg opp etter god konsolidering av tilskuddsordningene nasjonalt 
og regionalt. De regionale sentre og fond utvikler bransje og talent gjennom tilskudd 
til utvikling og produksjon til aktører og regionale bransjer de kjenner godt, og 
arbeider aktivt med å styrke. Tilskuddene fra KUD/ NFI til regionene matches 
regionalt, og skaper verdier langt ut over de statlige midlene. Aktørene regionalt 
skaper innhold som merfinansieres godt nasjonalt og internasjonalt, særlig innen 
dokumentarfilm og spill. Verdiskapningen og kulturproduksjonen regionalt er en stor 
styrke for norsk film i sin helhet.  
 
NFI ønsker å overføre fondsmidler spesifikt til en EHT-ordning administrert av de 
regionale fond. Formålet er å få opp spillefilmproduksjon i regionene, styrke regionale 
produsenter og gjøre regionene til stadig mer attraktive opptakssteder. 
 
I dag er det ikke anbefalt fra NFI å produsere spillefilm i regionene, da dette legger 
press på NFIs fondsbudsjett gjennom EHT-utbetalinger. Våre forslag vil endre dette, 
og åpne for mer spillefilmproduksjon i regionene.   
 
NFI vil også anbefale økt fondsbudsjett til sentrene over nasjonalbudsjettet. Dette vil 
stimulere kinofilmproduksjon i regionene, og mer autonomi til de regionale aktørene.  
  
Styrke mangfoldet i norsk film   
  
Vi trenger en bredde av historier og fortellerstemmer for at norsk film og filmkultur 
skal kunne speile samfunnet, slik at den oppleves relevant og representativ for hele 
befolkningen. Det er også et næringsaspekt ved å kunne nå ut til et bredere publikum 
ved bedre representasjon og flere målgrupper for norsk film, samt at jakten på nye 
talenter må foregå i alle deler av befolkningen. Det ligger også en 
viktig demokratiserende effekt i å bli representert som minoritet i alle deler av 
samfunnet, også i film. Vi vil bringe mangfold inn i de fleste ordningene våre 
fremover, og har utarbeidet en handlingsplan for mangfold som implementeres i 
parallell med gjennomgangen av tilskuddsordningene.   
   
 Utfordringer i rekrutteringen av nye talenter  

 
NFI har ikke en tilstrekkelig effektiv og rettet talentstrategi. 
  
Ordningen Nye Veier har som mål å utvikle filmspråket til manifestert talent. Det kan 
være etablerte filmskapere og debutanter. Ordningen nærmest fullfinansierer 
produksjonene som får tilskudd, og opererer med samlinger der filmskaperne 
utfordrer og støtter hverandre i sine arbeider, samtidig som prosjektene utvikles og 
produseres. Ordningen er for mange noe uklar, da etablerte filmskapere ofte får 
tilskudd, der de kanskje kunne kvalifisere i ordinære ordninger.   
  
Behovet vi ser, er at nytt talent trenger en strategisk satsning i større grad enn i dag. 
Det er et hull i markedet der nye talenter er ferdig med utdannelsen eller befinner seg 
i en posisjon der de er klare for større formater (Spillefilm, Dramaserier) men er for 
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uskrevne blad til å kunne satses på av de etablerte produsentene. Det er forståelig at 
nytt talent bærer med seg for stor risiko for at produsentene kan investere tid og 
penger i stort monn. NFI kan og bør ta denne risikoen, både gjennom en ny 
talentordning og ved hjelp at de faglige ressurser NFI besitter. NFI kan ta ansvar for å 
legge til rette for tilflyt av nytt talent.  
  
Nye Veier legges derfor ned i sin nåværende form, og vi anbefaler å opprette en ny 
talentordning fokusert på nytt talent. Talentordningen vil være del av NFIs nye 
talentstrategi, som er under utarbeidelse. 
   
  

NFIs ANBEFALINGER  
 
Etter å ha identifisert områder på filmfeltet som har rom for forbedring, har vi 
identifisert noen overordnede grep vi mener vil møte utfordringene og gi bedre effekt 
av våre ordninger. Disse grepene gir grunnlaget for de konkrete endringene foreslått i 
ordningene:  
  

• Øke utvikling og premiere originalitet  
• Holde blikket på publikum helt fra før utvikling, gjennom hele prosjektet  
• Flytte penger fra etterhånd til forhånd, mer aktiv bruk til å oppnå 

politiske mål  
• Økt tilskudd til regionene  
• Flytte fokus over på andre og flere finansieringskilder   
• Øke ambisjonene på internasjonal suksess og eksport  
• Styrke arbeidet med talent og økt mangfold  
• Frigjøre ordninger fra formater og plattformer, nå flere publikummere 

totalt sett  
• Fokus på næring, gjennom utnyttelse av IP i alle ordninger  
• Bedre kinotall – flere publikumssuksesser på kino, ikke bare «mange 

filmer» på kino  
• Redusere avstanden mellom filmene som oppnår gode publikumstall og 

filmene med kunstneriske ambisjoner, vi må ha flere filmer med både et 
stort publikum og høy kvalitet  

• Kvalitet i alle ledd   
 

Grep på tvers av ordningene 
 

Økt fokus på kvalitet og utviklingsfasen   
  
NFI foreslår å styrke finansieringen av utviklingsfasen av filmverk ved følgende 
grep:   

  
x Øke fondsbudsjettet for utviklingsfasene i ordningen for kunstnerisk 
vurdering og talentordningen (alle formater)   



14 
 

x Øke rammetilskuddet og opprette en ordning Ramme 2, som er 
resultatbasert (alle formater).  
x Samle manusutvikling, kortfilmordning, talentordning og kunstnerisk vurdering 
i en konsulentordning for fiksjon. (Fiksjon)  
 

Det viktigste ved å styrke utviklingen av norsk film er at flere kreative blir involvert 
tidlig. Det vil skape tid og rom til manusforfatter, produsent og regissør til å la 
prosjektet leve ut fullt potensial. Mer midler til utvikling kan skape sterke kunstneriske 
og relevante prosjekter med sterk IP.    
 
NFI vurderer samtidig at bred markedsaktivitet allerede under utvikling av 
prosjektene og i finansieringsarbeidet er avgjørende for å posisjonere seg i det 
globale markedet.  En målsetning bør være at norske prosjekter er blant de som er 
best helhetlig utviklet før de møter det internasjonale markedet for 
produksjonsfinansiering, og dermed tidlig får en solid posisjon.   
  
 Balansen mellom en sirkulær økonomi der produksjonsmidlene i hvert prosjekt er 
kilden til driftsmidler, bør forskyves noe mot inntekter fra salg i det norske og globale 
markedet for bedre regnskapsmessig resultat i produksjonsselskapene basert på 
høyere kvalitet i innhold og i markedsutnyttelse.   
   
Rammetilskuddet er vårt "fast track"-tilbud som effektivt identifiserer og stimulerer 
produsenter som lykkes med utviklingsprosjektene sine over tid. Vi ønsker å beholde 
ordningen, og etablere en ny ordning i tillegg som fanger opp og premierer 
enkeltprestasjoner, også av selskap som ikke ennå har track nok til å kvalifisere for 
"vanlig" rammetilskudd.   
  
Publikumsoppslutning og plattformnøytralitet 
 NFI mener norsk film kan nå flere publikummere totalt sett ved å åpne for friere bruk 
av ulike plattformer. Vi mener også det er stort potensiale for at flere filmer oppnår 
publikumssuksess, ikke at vi trenger flere filmer i markedet.   
  
Dette er et overordnet hensyn, som ikke kan oppnås ved en egen tilskuddsordning, 
men må være innbakt i innretningen av tilskuddsordningene i NFI. NFI vil bidra til å 
oppnå dette fokuset ved å  
  

x Involvere lanseringsrådgiver og produksjonsrådgivere i utviklingsfasene for å 
styrke fokus på forretningsplanene i prosjektene der det er nødvendig  
x Vektlegge internasjonale strategier og ambisjoner i 
prioriteringen av søknadene  
x Gi kvalitative resultater, publikumsresultater og markedsresultater en form for 
tilskudd som er “utviklingsbonus”, ved at de får en tilskuddspott som de selv kan 
disponere til utvikling av egne prosjekt. (ramme 2)  
x Prioritere prosjekter som representerer mangfold 

  
I dag er det et skille i bransjen, særlig innen spillefilm, mellom kommersielt ambisiøse 
prosjekter og kunstnerisk ambisiøse prosjekter. Besøkstallet på kino viser at det hvert 
år er noen store dragere, som henter flere hundre tusen publikummere, 
mens et større antall filmer ikke når tilstrekkelig ut i kinosalen. 
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I Danmark er besøket mer jevnt fordelt over flere filmer med respektabelt besøk jevnt 
over.     
  
Vi ønsker å ivareta de store norske suksessene på kino, men samtidig stimulere de 
kunstnerisk ambisiøse filmene til høyere publikumsoppnåelse på kino og 
på andre plattformer.   
  
Målet er økt besøk på kino samlet sett, og med en høyere andel norsk film av det 
totale kinobesøket.   
 
NFI skal samtidig ikke i for stor grad låse produksjoner til en enkelt plattform slik at 
det ikke utvikler seg flere måter finansiere opp produksjon på og flere måter å skape 
godt innhold på. NFI anbefaler å:   
  

x Flytte etterhåndstilskudd til forhåndstilskudd i konsulentvurdert spillefilm og 
øke utviklingstilskudd og forhåndstilskudd, slik at midlene og prosjektene fristilles 
fra kinoplattformen.   
x Fritt valg av premiereplattform også for lengre fiksjonsformat.  
x Det vil også åpnes for lanseringstilskudd til alternative lanseringsstrategier, 
selv om fokus fremdeles vil ligge på primær visningsplattform.  

  
Større mangfold  
  
NFI vil bidra til å oppnå dette fokuset ved å  
  

x innføre mangfold som prioriteringskriterium i ordningene i tråd 
med NFIs stratagi/handlingsplan.   

  
Dette er et arbeid som allerede er igangsatt. Et større mangfold vil også kunne føre til 
bedre utnyttelse av markedspotensialet i Norge, ved at flere finner å besøke kino for 
å se filmer som er relevante for dem og som de kjenner seg igjen i. Det vil også 
kunne stimulere til salg i utlandet.   
  
Mangfold i norsk film har også en viktig demokratiserende effekt, da representativitet 
i norsk film åpner for både bedre og mer kompleks forståelse for det Norge vi nå 
lever i i dag, samt bedre grunnlag for samfunnsdebatt og kulturell selvinnsikt i et 
Norge i endring og utvikling.  
 
  
Omprioritering fra etterhåndstilskudd til forhåndstilskudd  
  
NFI foreslår å styrke og utnytte etterhåndstilskuddet bedre ved følgende grep:  
  

x Omdisponere etterhåndstilskudd for film i ordning for kunstnerisk vurdering 
over til forhåndstilskudd. Ikke etterhåndstilskudd for Kunstnerisk Vurderte filmer.   
x Opprettholde Markedsordningen som eneste ordning med EHT i NFI.   
x Overføre mer midler til regionene for at regionale fond kan prioritere en 
regional EHT.   

 



16 
 

Konkrete endringer i ordningene 
 

ETTERHÅNDSTILSKUDD  
 
Vårt forslag til endring er:  
  

x Begrense etterhåndstilskuddet kun til markedsordningen.  
 

NFI anbefaler at EHT er en kontrollerbar, forutsigbar og kalkulerbar størrelse i 
fondsprioriteringene. Dette grepet skaper et “tak” for EHT i fondsbudsjettet som 
aldri overskrides, og det vil dermed ikke lenger automatisk begrense 
handlingsrommet i NFI, slik det er i dag.   
   
For å styrke regionene ønsker vi å gi fondene mulighet til å satse mer på 
spillefilm produsert i regionene, samt innføre en EHT-ordning der fondene blir 
attraktive overfor spillefilmprodusenter som produserer under kunstnerisk vurdert 
spillefilm og filmer som produseres uten forhåndstilskudd fra NFI.   
  
Forslag til endring:   
  

x Overføre en satt sum midler fra NFI til EHT hos fondene. 
  

Selv om NFI anbefaler disse endringene i etterhåndstilskuddet, anerkjenner vi at det 
oppleves utfordrende for to typer aktører i bransjen.   
  
De regionale fond baserer seg mye på EHT utbetalt av NFI til prosjekter de har 
investert i, som de henter avkastning fra. Markedsordningen vil fremdeles ha EHT 
bakt inn og gi tilskudd til flere filmer, som fondene kan invester i som før.  
 
Samtidig vil fondene kunne administrere en egen EHT til filmer som ikke får EHT fra 
NFI, som er alle konsulentfilmene og filmer uten forhåndsstøtte. Dette gir mer 
mobilitet til både fondene og filmer uten forhåndstilskudd.   
  
Den andre utfordringen oppleves å være filmer uten forhåndstilskudd. Prinsippet om 
at disse filmene skal ha tilgang til offentlige midler er viktig, og etter NFIs syn ivaretatt 
i vårt nye forslag.  Filmer som i dag kan hente ut EHT basert på salg, uten 
forhåndsstøtte, vil etter endringene ha tilgang til midler i regionenes EHT, få økte 
muligheter i markedsordningen og i ordningen for kunstnerisk vurdering. De vil 
kvalifisere under vårt nye rammetilskudd og i noen tilfeller ha tilgang i 
talentordningen.   
  
De foreslåtte endringene vil demme opp for at filmer uten forhåndsstøtte har svært 
usikker økonomi, produseres under til dels kritikkverdige forhold og fører til mindre 
stabilitet i produksjonsleddet. Det vil bli færre produksjoner som baserer seg på 
kontraktsløst arbeid og egenandeler som urealistisk forventes å tjenes inn ved salg. 
Av de profesjonelle produksjonene, som Fjols til Fjells og Børning-filmene, vil de 
kunne finansieres både gjennom konsulentordning, markedsordning, regional EHT 
og utvikles ved rammetilskudd.   
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MARKEDSORDNINGEN  
Markedsordningen er trolig den mest effektive ordningen for måloppnåelse per i dag, 
og vi ønsker å øke satsningen, for å øke kinobesøket for norsk film og andelen av 
norsk film på kino, ved å    
  

x Øke antall filmer som får tilskudd per år. I dag er det 4.   
  
Dette er en effektiv ordning etter formålet, som er å sikre gode besøkstall på kino. 
Ordningen er plattformspesifikk, men viktigheten av kinoen som kulturell arena i 
Norge er svært viktig. NFI legger til grunn at dette grepet vil sikre vedvarende høyt 
besøk på norske filmer, og forhåpentligvis øke besøkstallet ytterligere fra dagens 
nivå.   
  
For å sikre at tilskuddet treffer de som får høyt publikumstall, vurderer NFI å vekte 
risikoen og insentivet til å selge i markedet noe over på produsenten.   
  

- Gi lavere forhåndstilskudd, og høyere etterhåndstilskudd.   
- Etterhåndstilskuddet skal kun bevares for filmer som inngår i 

markedsordningen.  
- Øke terskel fra 35 000 billetter solgt.  
- Senke utbetalingsraten fra 100% for ordinære filmer  

   
  
NFI er av den oppfatning av de filmene som mottar tilskudd i markedsordningen er 
for lite varierte. For å unngå ensretting av filmene vurderer NFI å innføre   
  

- mangfoldskriterier i prioriteringen, i dag er det prioritering knyttet til 
kvinneandel.  

- vektlegging av kunstnerisk kvalitet, derunder blant annet originalitet.   
- la konsulenter velge noen av filmene, etter at panelet har vurdert hvilke 

filmer som vil oppnå høyest salg på kino.  
- omgjøre 200% for barnefilm til høy utbetalingsrate for filmer med 

kulturell verdi (mangfold)  
- Der det nå er en prioritering på 50 000 +/- i estimat for høy kvinneandel, 

vil vi prioritere mangfold.  
  
NFI antar at produsentene vil tilpasse seg til ordningen over tid, og levere mer 
varierte prosjekter med god kvalitet.   
  
KONSULENTORDNINGEN  
Det som i dag er ordningene Kunstnerisk Vurdering, Nye 
Veier, Dramaserieordningen, Kortfilmordningen og manusordningen foreslås å ligge 
samlet i en ordning, slik at konsulentene i samarbeid med lanseringsrådgiver og 
produksjonsrådgivere evaluerer, sammen med søker, hvilken ordning som passer det 
enkelte prosjekt best. Denne dynamikken vil gi en langt mer helhetlig behandling og 
prioritering av norsk fiksjon.  
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Ordningen er et viktig virkemiddel for å styre filmfondets investeringer til å arbeide for 
oppnåelse av de politiske mål og ambisjoner nedfelt i tildelingsbrev mv. 
Konsulentordningen bør fremdeles sette høye krav til kvalitetsoppnåelse, men styrke 
forventningene om forretningsmessig planlegging og strategisk arbeid i prosjektene 
allerede fra utviklingsstadiet. Lanseringsrådgiver bør involveres tidlig, for å vurdere 
prosjektenes potensial i sine markeder. 
  
NFI har pr nå ikke lyktes med å kommunisere ut hvordan konsulentordningen 
fungerer og hvordan prosjekter vurderes. Å gi kvalitet en uttømmende og objektiv 
definisjon er umulig. Men NFI har utarbeidet åtte kvalitetskriterier som skal si noe om 
vurderingstemaene som vektlegges når en films kunstneriske kvalitet 
vurderes. Kriteriene videreføres som sentral del av konsulentens vurdering av 
søknadene.   
  
Vårt forslag til endring er:   
  
•Ikke krav om kinolansering  
•Fjerner EHT for konsulentvurdert film. Kun FHT  
•Reduserer risiko for produsent  
•Ny organisering konsulentene: inkorporerer talent, manus, kortfilm, drama, spillefilm 
•Øke satsning på utvikling per prosjekt  
•Krav om balanse/ god inntektsprognose i alle sjangre  
•Krav om god internasjonal strategi  
•Lanseringsrådgiver inn i utvikling og prod-fasene  
•Vektlegging av kulturell verdi  

 
MANUSORDNINGEN OG KORTFILMORDNINGEN  
Begge ordningene vil få videreført satsningen, da manusutvikling og 
kortfilmproduksjon begge er sentrale deler av bransjens utviklingsprosesser, som vi 
med dette forslaget ønsker å styrke.  
 
Manusordningen har vært svært viktig for den skrivende del av bransjen. 
Manusforfattere har hatt to konsulenter som både vurderer søknader om utvikling og 
veileder søkerne gjennom utviklingsarbeidet. Ordningen er viktig for utviklingen av 
norsk innhold til flere formater, og oppleves som den ordningen som befatter seg 
med ethvert prosjekts opprinnelse.   
  
Samtidig er ordningen noe avskåret fra prosessene rundt prosjektutvikling og de 
prosesser som involverer produsent og regissør i helhetlig utvikling av et prosjekt.   
  
For å bedre knytte manusutviklingen opp mot en helhetlig utvikling, foreslår vi å 
inkludere ordningen under konsulentene som også behandler produsentenes 
søknader om kortfilm, talent og utviklingsmidler. Ordningen består og styrkes og 
knyttes tettere opp mot utviklingsprosjektene.   
  
Kortfilmordningen vil også bestå, men kortfilmkonsulenten vil også behandle manus 
og talentsøknader under ny organisasjon. Se også under kapittel om 
konsulentordningen.   
  
RAMMETILSKUDD  
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x Rammetilskudd slik det er i dag videreføres  
x Det legges til en ny form for resultatbasert rammetilskudd   
  

Rammetilskuddet slik det er i dag foreslås videreført. Tilskuddsordningen er rettet 
mot produksjonsforetak som har oppnådd gode kunstneriske og/ eller kommersielle 
resultater. Det er en god ordning for å gi uavhengighet fra NFI i valg av prosjekt som 
mottar tilskudd, og å gi prioriteringsmulighet til bransjen og produksjonsselskapene. 
Ordningen baserer seg på produksjonsselskapenes track record, der de som kan 
vise til sterkeste resultater etter forutbestemte kriterier får en pott penger de kan 
bruke på prosjekter de selv velger å utvikle. Ordningen gir gode resultater og frihet til 
egenutvikling i bransjen. Det skal bidra til å styrke produksjonsforetakenes mulighet 
til langsiktig satsing på utvikling av prosjekter. 
  
  
NFI mener at det er flere muligheter og potensiale i en rammetilskuddsordning enn 
det som gjør seg gjeldende i dagens ordning. NFI foreslår derfor å 
opprette en ny resultatorientert rammetilskuddsordning i tillegg til den formen for 
rammetilskudd som eksisterer i dag. Det nye resultatbaserte rammetilskuddet er 
tiltenkt som rammetilskudd basert på måloppnåelse, f.eks. festivaldeltakelse, priser, 
publikumstall m.m. Intensjonen er at den nye formen for tilskudd skal skape 
insentiver for metodisk arbeid mot konkrete mål. Den vil også kunne gi en viss 
kompensasjon for reduksjon i etterhåndstilskuddet. Der etterhåndstilskudd gir 
“bonus” for salg av allerede ferdigstilte produksjoner, ønsker vi å opprette en ordning 
der resultatene i enkeltprosjekter, resultater som er i tråd med regjeringens 
målsetninger, gir midler fra NFI til produksjonsselskap for utvikling av neste, 
fremtidige prosjekt.   
  
Poenggivende resultater vil defineres både innen kunstnerisk måloppnåelse og 
kommersiell måloppnåelse. Det vil ikke være krav om forhåndsstøtte, 
om formatspesifikk bruk av rammetilskuddet eller om track record. Kun prosjektenes 
resultatoppnåelse for produsenten vil vektlegges.   
  
Dette vil føre til fokus i bransjen mot de målene politikere, NFI og bransje setter for 
norsk film, og øke aktiviteten og potensialet i bransjen.    
 
REGIONALE FILMSENTRE OG FOND  
  
NFI ønsker å overføre fondsmidler spesifikt til en EHT-ordning administrert av de 
regionale fond. Formålet er å få opp spillefilmproduksjon i regionene, styrke regionale 
produsenter og gjøre regionene til stadig mer attraktive opptakssteder.  
   
I dag er det ikke anbefalt fra NFI å produsere spillefilm i regionene, da dette legger 
press på NFIs fondsbudsjett gjennom EHT-utbetalinger. Våre forslag vil endre dette, 
og åpne for mer spillefilmproduksjon i regionene.    
   
NFI vil også anbefale økt fondsbudsjett til sentrene over nasjonalbudsjettet. Dette vil 
stimulere kinofilmproduksjon i regionene, og mer autonomi til de regionale aktørene.  
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TALENTORDNINGEN  
NFI ønsker å utvikle en egen ordning for nye talenter. NFI vil ha størst fokus på 
regissørsiden, produsent og manus. Det skal være en plattformnøytral og 
formatnøytral ordning. Nye konstellasjoner vil prioriteres, men etablert produsent kan 
søke med en regissør som debuterer. Talentet må stå for en substansiell del av det 
audiovisuelle innholdet, og det må kunne dokumenteres i forkant at det er et talent i 
bunn. Ordningen vil være orientert mot lavbudsjettsproduksjon, fremme mangfold i 
bransjen, og at tilskudd vil gis til utvikling og produksjon av filmverk. NFI ordningen 
følger rutinene i konsulentordningen, og konsulenter vil kunne gi bistand 
gjennom tilskuddsforholdet, etter behov.   
  
Endringer:  

- Opprette ny ordning for nye talenter  
- Sette øvre track record-krav  
- Lavbudsjettsproduksjon  
- Utvikling og produksjons-prosesser, med tilskudd  
- Konsulentvurderte prosjekter  
- Tilknytnig til etablert bransje  
- Bistand fra fagkompetanse i NFI, men ikke samlinger  
- Mangfoldskriterier ved vurdering  

  
  

LANSERINGSORDNINGEN  
Begrepet ordinær distribusjon er et begrep som vi har erfart kan være utfordrende å 
håndtere, og det åpner ikke opp for ulike distribusjonsløsninger i den grad vi ønsker.   
 
Vi har forutsatt at EHT bli opprettholdt for enkelte filmer i ordinær kinodistribusjon.  
  
Vi foreslår å fjerne begrepet ordinær distribusjon, da uttrykket er for bredt og utydelig 
både for NFI og søkerne. Det krever også at NFI til enhver tid har detaljerte 
definisjoner for de ulike distribusjonsformene. Vi har i stedet valgt å skrive ut hvilke 
distribusjonsformer vi prioriterer, hvor det ene alternativet er relativt åpent.   
Ordinær kinodistribusjon - opprettholdes. Dette begrepet har en tydelig og godt 
etablert definisjon, og det brukes også i EHT. De fleste produsenter prioriterer fortsatt 
en bred kinodistribusjon, og det er en viktig del av lanseringskampanjen på grunn av 
inntjeningspotensialet. 
   
Bred, nasjonal distribusjon - ønsket om å åpne for alternative distribusjonsformer er 
stort. Det er likevel viktig at vi ikke legger opp til en markant økning i antall søknader. 
Vi foreslår derfor å beskrive i forskrift hva vi krever av en alternativ distribusjon. Da vil 
dette kunne være et krav, i tillegg til at søker i større grad skal dokumentere 
inntjeningspotensialet i distribusjonen.   
 
 I tillegg til kravene i forskrift foreslår vi bruk av vurderingskriterier, som baserer seg 
på NFIs kvalitetskriterier.   
   
Kvalitative lanseringskriterier:   
  
Kvalitet og styrke i filmens lansering og distribusjon – NFI gjør en samlet vurdering 
hvor det blir lagt betydelig vekt på en godt begrunnet målgruppe definisjon og en klar 
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posisjonering, som skal komme tydelige frem i kampanjeelementer, tittel, PR-strategi 
og premieredato. Den totale lanserings-, medie- og distribusjonsstrategi på tvers av 
vinduer skal sikre filmen en god tilgjengelighet og potensialutnyttelse på det norske 
filmmarkedet. Det skal være klart definerte suksesskriterier.  
  
Publikumspotensial – NFIs vurdering legger vekt på filmens bakgrunn, 
lanseringsstrategi og dens mulige posisjon i markedet og evt. analyser. Det er 
relevant og viktig med en samlet potensialvurdering i forhold til enten kommersielt 
eller nisje-orientert/kulturelt filmmarked.   
  
Filmens inntjeningspotensial - Det vil i større grad bli lagt vekt på verkets 
inntjeningspotensial på de viktigste lanseringsplattformene. Det forventes en grundig 
dokumentasjon og vurdering i søknaden.   
  
Profesjonalitet – blir vurdert av produksjonsrådgiver basert på kvalitetskriteriene 
definert av NFI.  
  
Kulturell verdi – NFIs spillefilmkonsulent og lanseringsrådgiver gjør en skjønnsmessig 
vurdering av verkets betydning for målgruppen. Norske filmer skal samlet sett 
representere et kunstnerisk mangfold, oppleves som relevante og være 
representative for hele befolkningen. En films kulturelle verdi aktualiserer, og 
manifesteres av, begreper som individ og fellesskap, verdier, dannelse, kritikk, 
innlevelse, ettertanke og tilhørighet.    
Filmer uten forhåndstilskudd - spillefilmkonsulent og lanseringsrådgiver vil gjøre en 
samlet vurdering av filmen i forhold til de oven nevnte kriteriene, og kvalitetskriteriene 
til NFI. (Originalitet, Fortellerkraft, Relevans, Tematikk, Nødvendighet, Visjon og 
Kompleksitet)  
 
 
INCENTIVORDNINGEN  
 Ordningen ligger under KUDs domene, og vi behandles i en annen sammenheng.  
  
 
Effektivitet og transparens  
  
NFI vil fortsette arbeidet med å forenkle og effektivisere vår saksbehandling, for å gi 
god forutsigbarhet og bedre transparens for publikum og tilskuddsmottakere. Det er 
viktig at NFI har tillitt, og derfor vil NFI fremdeles være opptatt av å ha fokus på 
habilitetsproblematikk. I dag går NFI lengre enn det som følger av forvaltningsloven s 
bestemmelser om habilitet på enkelte områder.   
 

KONKLUSJON 
I korte trekk mener NFI at de endringene som foreslås over hjelper bransjen mot et 
knippe sentrale ambisjoner NFI ønsker å stimulere bransjen til å oppnå.  

• Mer konkurransedyktig bransje, både kunstnerisk og økonomisk 

• Høyere besøk på kino (30%), større oppslutning på andre plattformer 



22 
 

• Høyt kvalitativt nivå i alle formater 

• Mer eksport, sterkere omdømme og flere priser internasjonalt,  

• Større synlighet og relevans for norsk publikum.  

• Større mangfold/ flere stemmer 

• Plattformnøytralitet/ bredere markedsutnyttelse 

• Sterke nye talenter 

• Sterkere regioner 

• Vekst i bransjen, innen alle formater 

 


