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förslag 105och SOU 1991Sammanfattning1
Kapitel I

behovetingår skall belysajag ettdetdirektiv avutredningens attI
filmområdet, redovisa alter-inom attansvarstagande samtstatligt

Dessutominsatser.kulturpolitiskaframtidaförmodellernativa
ochfilmstödetnuvarandedetanalyseraingår uppdragetidet att

videoavtal.ochfilm-förförutsättningarna nyttbelysa ettatt

arbetetUtgångspunkter för1.1

medutgångspunkter i samband ut-följandemedhar arbetatJag
genomförande.redningens

finansieringsproblemfilm har1.1.1 Svensk

tillintäkternafinansieringsproblem attharSvensk film genom
eftersöktjag harinneburitharminskar. Detta attFilminstitutet

för institutet.intäktskållorstabilaochnya

ifrågasattsharstödsystemetEffektiviteten i1.1.2

stödsystemnuvarandekonstruktionenfler hävdar var-Allt att av
något förstödellerkvalitetsfilmproduktionstimulerarken gerav

filmindustri.lönsamutvecklaatt en

ifrågasattsharorganisationFilminstitutets1.1.3

områden. In-antalinnefattarverksamhet ett stortFilminstitutets
själv involve-och ärfilmproduktionbåde tillstödstitutet delar ut

im-förstödlämnarInstitutetproducent.ochfinansiärrad som också självuppträderSverige,till somfilmutländsk menport av filmkulturellaockså den s.k.helaförinstitutetimportör. ansvarar
verksamheten.

Filminsti-ieffektivitetenvärderamöjligtvaritintehar attDet
stått förfogande.mitttillpå tidden kortaverksamhet somtutets

Filminstitu-jagdock attförslag ärmina attiviktig del anserEn
frågor beröruppdelas,tydligare att somverksamhet börtets från filmkul-deavskilttydligthanterasfilmproduktiontillstödet

tydligareskallstyrelsen ettvidarefrågorna. Jag attturella anser
finansieringtillförslagdeGenomverksamheten.helaföransvar



lämnas kommer styrelse och ledning förutsätt-bättre SOU 1991 105attsom ges
ocksåningar bedöma effektiviteten i verksamheten. förut-Jagatt Kapitel I

sätter den styrelse är beredd detta störreatt utses att tasom an-
svar.

på1.1.4 förutsätterKrav kvalitet lönsam svensken
filmindustri

Den filmpolitiken syftar tillsvenska stimulera produktion ochatt
stådistribution värdefull film.svensk Detta del iantasav av en

ocksåtill den film produceras skall kom-motsats att som vara
mersiellt lönsam. för film-Jag det svenskastödet svenskattanser

också önskemålproduktion i fortsättningen skall baseras om
stödet skall stimulera produktion konstnärligt värdefullatt av

stårfilm. Samtidigt det fullständigt klart inget stödsystematt en-
kan fördet i framtiden möjligheter svensksamt garantera att ges

måste ocksåfilmproduktion. tillEtt stödsystem stimulera produk-
sådantion och marknadsföring publikfilmer drar attsom enav
dåuppnåsrimlig lönsamhet kan i branschen. Först skapas förut-

långsiktigt uthålligsättningar för svensk filmproduktion.en

1.1.5 Nuvarande ägarstruktur är oförändrad

Det har inte inom för utredningen analysera denlegat attramen
svenska biografstrukturen ågarstrukturenbl.a. med avseende

konkurrensförhållandena, varför jag arbetat med förut-och har
docksättningen biografstrukturen oförändrad. Det är värtäratt

påpeka båda %för 70de biografkedjornaatt att stora casvarar
biografbesökare.marknaden antaleträknarav om man

förslag1.2 Sammanfattning utredningensav

bör träffas1.2.1 Ett filmavtal och kannytt

förhandlingar medföra formellainte haft i uppdragJag har att
överläggningarsamtal ocholika Efter omfattandeparter. anser

videoavtal,film- ochförutsättningar förjag det finns nyttettatt
finansieringförutsättningar för stabilfinnsdet avsamt att en
mellansamarbetsavtalFilminstitutets verksamhet. Utan statenett

små för svenskförutsättningarfinns detbranschensoch parter en
sigsådant bedömtalternativ har jagfilmproduktion. Ett varevara

då inom Euro-riskeraskullerealistiskt. Sverigeönskvärt eller att
kapitelfilmproduktion. linte hadelanddet egenenvara sompa

överheltmöjligheten förjag7 beskriver ansvaretstaten taratt
sådant alternativ är eko-Filminstitutet. Ettför finansieringen av
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jag redovisar. Jag 1991 105förutsättningar SOUmed degenomförbartnomiskt
genomföras.förstahandsalternativ kan Kapitel 1dock mittförutsätter att

finansieringskällor1.2.2 Nya

utgårsåföreslår ändras, detupphovsrättslagen attJag er-enatt
sker. Er-hemkopieringför dentill upphovsmännensättning som

upphovsrättsligskertill upphovsmännensättningen av-engenom
föreslås bliAvgiftenljudkassetter.video- ochoinspeladegift

två Detljudkassett.och kronorvideokassettkronor perarton per
självstän-utredningsuppdragför mittinte inom attligger ramen

förslag tilllagstiftningen. Mittupphovsrättsligadigt utreda den
förutsättningfram underläggsupphovsrättslagen attändring av

ersättning tilldel sinberedda avsättaärupphovsmännen att en av
intressenupphovsmännensiFilminstitutet. Det ligger attegna

medöverläggningarEfterfilmproduktionen.stödja den svenska
%40jag minstbedömerorganisationernaupphovsrättsliga attde

för videokassetterersättningengrundadeupphovsrättsligtdenav
Filminstitutet.avsättas tillkan

ibidragförutsätts lämnanuvarande avtalsparternaDe samma
omfattning som nu.

och Nor-Television ABSverigesvidareinnebärFörslaget att
li-de deltagerocharvtalsparterAB blirdisk Television attnya

frånårligt Television AB ärSverigesbidragvillkor. rimligtka Ett
Tillskottet10 milj.kr.från Television ABNordisk20 milj.kr. och

från televisionsföretagenfrån avgiften ochupphovsrättsligaden
lång-fårinstitutetinnebärmilj.kr.93sammanlagt att en nyca

svenskaför denvillkorfinansieringsgrund, är attsiktig ettsom
omfattning.tillräckligskallfilmproduktionen en

stödsystem1.2.3 Ett nytt

fil-svenskaför denstödsystemföreslår införsdetJag nyttettatt
förhands-finnaskommerdetinnebär ettMitt förslag attattmen.
blir likaräknatde i kronorochefterhandsstödstöd och attett

stora. -

Förhandsszöd

försärskilt stödspelfilm ochbestår förstöd ettFörhandsstödet av
både tradi-ingår förstödspelfilmförförhandsstödetIkortfilm.

Också stödet till kort-dokumentärfilm.s.k.ochspelfilmtionell
dokumentärainkl.kortfilmerslagstill allastödfilm inrymmer

till filmerstödingår stödformeri dessaPå sättkortfilmer. samma
styrelseFilminstitutetsförutsätterJag attungdom.ochbarnför
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ochungdom utvecklasfilmer för barn och SOU 1991 105särskilt bevakar att
Kapitel Iproduceras.

utgå 80med högstförhandsstödet kangällerspelfilmFör att
förut-milj.kr. Jag10högst% produktionskostnaden och varaav

uppställts skallhittills harkvalitetkravsätter att somsamma
kvarstå.spelfilm kanvärdefulldärför begreppetgälla och att

distri-förskall avsättasdetförhandsstödetsInnan resurserram
distributionför filmensriktpunktmarknadsföring. Enbution och

åtminstone samti-tio platserpremiärden kan habör attvara
digt.

uppgå milj.kr.till 85förhandsstödet kunnaTotalt beräknas per
kortfilm.år, till svenskstöd26 milj.kr. utgörvarav

Efterhandsstöd

uppgå milj.kr. ochtill 85för spelfilm beräknasEfterhandsstödet
förutsättning8 milj.kr. Enmaximaltfilm stödvarje kan ett

fått biograf-utgå filmen harskallför efterhandsstöd är attatt en
publiksiffranden000 besökare. Har30 betalandepublik minst

till 8utgår successivt ökauppnåtts förstöd 4 milj.kr. attett
besökare.110 betalandepubliksiffran 000milj.kr. när år

Övriga stödformer

Biograf-biografstödet.i synnerhet ökarökar ochBranschstödet
fårbiografernainnebärmed stödkompletterasstödet attett som

också deinnebärsin publik. Förslagetrelation tillstöd i attett
fårnågon Filminstitutetavgift tillinte betalar ettbiografer som

stödinsatser inne-Summan dessaverksamhet.för sinvisst stöd av
ökar kraf-filmensvenskastödet till denekonomiskadetbår att

milj.kr., vilket skall92tillstödet beräknaskantigt. I nuläget ca
170 milj.kr. Enstödet skallförslagmed mittjämföras att cavara

fram-förekonomiskasådan erforderligaökning enresurserger
gångsrik filmproduktion.svensk

Ökat stiftelsens styrelseför1.2.4 ansvar

Enligtsjälvständighet.får och ökadökatstyrelseStiftelsens ansvar
styrelseförförutsättningviktig attuppfattning dettaärmin en
ocksådärmedochhelhetenförskall kunnaledningoch ta ansvar

institutetsifråga ochbåde filmstödeteffektiviteten egenför om
få självständigdärförbörStyrelsen samman-verksamhet. meren

skall haintestyrelsenbl.a.innebär samman-sättning. Detta enatt
konstnärli-För denrepresenterade.ärdär avtaletssättning parter

skall institu-få förhandsstödskallfilmerbedömningen somavga
12



105skall ha tidsbegränsa- SOU 1991Konsulenternakonsulenter.anställdahatet
år. Kapitel Ipåanställningar högstde tre

filmkulturella verksamhetendenfinansierarStaten1.2.5

föreslår jagvideoavtalochfilm-till attmitt förslagI genomnytt
bransch-film, visstproduktionfinansieras enbart samtavtalet av

någ-innebär intedet avsättsbiografstöd. Detvisst attstöd och ett
inteverksamheten ochfilmkulturellaför den att statenmedelra

ändamål. Staten i ställetnågra avtaletstillbidraglämnar svarar
räknar medJagverksamheten.filmkulturella att sta-helt för den

och stödetstöd detbibehåller ekonomiskatotalasitt att av-ten
budgetåret 199192ändamål. förStödet årfilmkulturellaförsätts

filmkultu-förerforderligt299 000 och det64 kr. utrymme enger
ansvarsfördelning finns detändradGenomverksamhet.rell en

varför den totalarationaliseringsmöjligheter,oväsentligaicke
Filminstitutetöka. börbör kunnafilmkulturella verksamheten

inte hellerbiografer och börytterligareinte skaffa sigt.ex. egna
förutsätterfilm. Jagimportverksamhetbedriva att sta-aven egen

innehållet filmkulturella verksamheteni denbeställningtens av
långsiktig. ankommamålstyrd bör inteDet attoch statenblir

form antal tjänsteriFilminstitutetföreskriva medlen för t.ex. av
m.m.

alternativfinansieratstatligt1.2.6 Ett helt

stånd video-film- ochtillmöjligtdet sig inteVisar ett nyttatt
sin helhetiverksamhetenföreslår finansieringenavtal jag att av
ifrånutgår jagalternativstatligt attIblir statligt ettett ansvar.

ihar skissatjagomfattning,skall haverksamheten somsamma
sådant al-föreslår finansierar ettavtalsalternativet. Jag att staten

mervärdesskattmedbelåggsbiografbiljetterternativ attgenom
bibehålls.videokassettersärskilda skattenoch denatt

13





filmpolitiken 1991 105SOUsvenska2 Den
Kapitel 2

filmavtaletnuvarande2.1 Det

års varit ifilmavtal,1963har, sedanfilmpolitikensvenskaDen
blevFilminstitutetSvenskaStiftelsenoförändrad. genomsettstort

mellanför samarbetetorganisatoriskaårs denavtal1963 ramen
förekom1951Föreintressenter.olikafilmindustrinsochstatens

1950- ochUnderfilmproduktion.svensktillbidragstatligainga
i formtill filmenstödförformervissautvecklades av1960-talen

nöjesskatt.återbåring erlagdav
ändradesifilmproduktionensvenskaför denFörutsättningarna

ochmellanårs Avtalet slötsfilmavtal. staten1963grunden genom
organisatoriska förutsätt-ekonomiska ochochfilmbranschen gav

förutsättningar-ekonomiskafilmpolitik. Desvenskförningar en
biljettintäkterna%10huvudsakligenskapades att avgenomna
Filminstitutet.vid Svenskafilmfondfrån tillfördesbiograferna en

vidverksamhetenförgrundenutgjortdärefteravtal harDetta
videobran-videoavtal komårs film- och1982Filminstitutet. I

avtalspartners.inorganisationerschens som nya
mel-överenskommelserfrivilligavarit och ärFilmavtalen har

värdetuppfattningbaserasoch omlan gemensamparterna en
läm-filmavtalenviainteStaten harfilmproduktion.svenskav en
tidenhelaharFörutsättningenstöd.ekonomisktensidigtettnat

huvudsakliga ekono-för deskallfilmindustrin självvarit svaraatt
vilja tillföruttryckskallAvtalen ettinsatserna. enmiska sessom

medtillsammansorganisationerbranschernasdärsamarbeteett
frå-ekonomiskaochfilmkulturellabåde förettstaten tar ansvar

ekono-Filminstitutetåstadkommes viaekonomiskt enRentgor.
bidrastöd,medtillsammans statensriskspridning, ansesmisk som
haskullevadänproducerasfilmersvenskafler annarstill somatt

varit fallet.
lämnabestår lagstiftningviaifilmavtalettill attbidragStatens
frånbefrielseochbiografbiljetterfrån mervärdesskattbefrielse
tillavgift betalasvilkaförsådana videokassetterkassettskatt

avtaletviadessutomStaten lämnarFilminstitutet.vidfilmfonden
Filminstitutet.Svenskatillbidragdirekta

syftefilmpolitikenssvenskaDen2.2

svensksyftarutredningför dennadirektivenframgår bl.a.Som av vårspråkområde ochvårt begränsadeinomtillfilmpolitik att
visningfilm,produktionför avmöjligheter avskapakulturkrets
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film och bevarande det filmkulturella ingårarvet. Det inte iav sou 1991; 105
mitt utredningsuppdrag formulera svensk filmpolitikatt Kapitel 2en ny

utgåroch jag därför fråni fortsättningen denna beskrivning av
syftet med den svenska filmpolitiken.

2.3 Motiven för statligt filmstödett

2.3.1 En nödvändig del i nationell kulturpolitiken

Statliga ekonomiska insatser i kombination med branschensegna
insatser har helt nödvändiga för Sverigeansetts inom sittattvara

språkområdebegränsade upprätthållaskall kunna filmproduk-en
tion språketbaseras det svenska och den svenskakul-som

ocksåDenna uppfattning stöds utvecklingen ituren. andra län-av
der. Inom den Europeiska Gemenskapen utgör den nationella
filmpolitiken mycket viktig faktor och fortsatt nationelltetten
stöd för filmproduktion självklart och viktigt inslagettansesvara
i gemenskapens kulturpolitik. Endast i USA marknaden för-ger
utsättningar för filmproduktion inte bygger statliga in-en som
satser.

Utan statligt stöd i samverkan medett för riskför-ett system
delning inom filmbranschen kontinuerligär produktionen av

film upprätthålla.svensk inte möjlig frånEnligt uppgift Film-att
institutet krävs det minst 600 000 biografbesökare för spel-att en
film med normal budget skall bära sina kostnader. Endastegna

fåtal årfilmer nåkan bedömas förutsättningarhaett attper en
sådan publik. ocksåDen svenska filmpolitiken grundas den
uppfattningen det år produktion och distribution kvalitets-att av
film skall stödjas. Det iär hög grad just denna filmertypsom av

svårigheterskulle ha hävda sig marknad heltattsom utanen
stöd.

Övriga2.3.2 i filmstödetinslag

Barn- och ungdomsfilm

ocksåsvenska filmstödetDen skapa förutsättningar förattavser
produktion distribution film för barnoch och ungdom. Sve-Iav
rige liksom i andra europeiska länder är det väsentligt stärkaatt
den nationella identiteten grund för internationelladenensom
förståelsen.
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1991 105svenskfilm SOUoch renoveringBevarande av
Kapitel 2

kortfilmockså produktiontillstöd lämnatsharfilmavtalenVia av
för bevara ocholika insatsertilldokumentärfilm liksom attoch

vårtväsentlig delfilmer, utgörsvenskaäldre en avsomrenovera
kulturarv.

filmsvenskdistributionStöd för av

möjlighe-skapafilmpolitiken ârsvenskadenviktig delEn attav
också utanför storstäderna.filmbra svenskattter se

filmför och importStöd export av

sprida kän-film bidra tillsvenskSverige attkan export avgenom
kvalitets-utländskländer. ImportSverige i andranedom avom

andra kulturer.öka kunskapenbidra tillfilm att omanses

ansvarstagande inomstatligt2.4 Behovet ettav
filmområdet

ingår belysa detutredningsuppdragdirektiven för mittI att om
filmområdet. Såsomdenansvarstagandeinomstatligtbehövs ett

hänsyn tilloch medformuleradfilmpolitiken ärsvenska uppen-
målenuteslutetdetfinner jagrealiteterbara ekonomiska attvara
Jaguppnås sin del ansvaret.skulle kunna staten tarutan att av

skulle helamedfördelar ansvaret.däremot inga att staten taser
Syftet med fortsattmåste branschen.fallaEn del ett sam-stor

eko-organisatoriska ochmåste underlätta dearbetsavtal attvara
filmproduktion. Jagför svensknomiska förutsättningarna an-en

ansvarsförhållandet mellanangeläget statendet bl.a. attser vara
utgår ifrånmitt förslagochoch branschen klargörs att statensan-

områdena. An-filmkulturelladeinomhuvudsakligen liggersvar
åvilaproduktionsstödet börsjälvafinansieringenför ochsvaret av

tillbegränsasdel böri dennaStatens insats attbranschen. genom
beskriverförutsättningarna. Jagekonomiskalagstiftning skapa de

kapitel.följandeansvarsfördelning idenna
bådeförföreträdarehaft medjagöverläggningarVid de som
minfunnitjagharavtalspartertillkommande attochnuvarande

Enligt minalla.avtal delasvärdetuppfattning nyttett avavom
film- ochförförutsättningargoda nyttföreligger ettuppfattning

riktlinjer.angivnamigmedenlighetvideoavtal i av
träffa ellersådant skulleavtal inte atthändelsedenFör ett
finansie-helaföransvaradeönskvärtskulledet att statenanses
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ringen redovisar jag sådanti kapitel 7 helt statligt finansie-ett SOU 1991 105
ringsaltemativ. Kapitel 2
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länderi olikaFilmstöd SOU 1991 1053
Kapitel 3

länder, harvanlig i allafilm ärStöd till produktion na-som enav
förekom-filmproduktionendafilmproduktion. Dentionell som

i USA. Skä-skerpå villkor är denkommersiellaenbart sommer
likartade de svenska,filmproduktiontill ärför nationellt stödlen

avsnitt 3.1.beskrivit iharjag närmaresom
ländernai nordiskaredovisa filmstödet dehar här valtJag att

föreligger mellan dem. Redo-likhetergrund de stora somav
Filminstitu-sammanställtsuppgiftervisningen bygger avsom

också europeisk län-i övrigaOlika stödsystem förekommertet.
sammanställning itillsammanhangiJag hänvisar dettader. en

1991.Screen Digest oktober
haft med före-samtal jagsammanställning deochAv denna av

ItalienBryssel, Frankrike ochEG-kommissionen iträdare för
omfattandeframgår i lämnarfilmländer Europaledande ettatt

Frank-främsta exemplet ärfilmproduktion. Detstöd till nationell
televi-franskaoch denfilmsatsningarna ärrike. De franska stora

lag stadgadedirekta, istödbeloppsionen bidrar med stora genom
avsättningar.

Också därinom EG harövriga länder staten tarsystem ansvar
iEG-kommissionenfilmproduktion. Inomför filmkultur och

EGsdel ifilmstödfullt nationelltBryssel utaccepteras ensom
fårstödetförutsättningen årväsentligastekulturpolitik. Den att

språket. Denfilmproduktion sker detförstöd egnasomavse
får Stödhindras.kapital intearbetskraft ochfria rörligheten av

språket helt förenligtsvenska ärdettill produktion filmav
får producenter,inte hindrastödetEGs Däremotmed regler. re-

från EG-länder arbetaskådespelare filmarbetareochgissörer, att
bedömer detvårt EG-anslutning. Jagkommandei land vid atten

poli-nuvarandeförenligt medfulltärmig föreslagna systemetav
kulturstöd.EG förinomcy

Sverigei3.1 Filmstöd

avtalsförhållande mellanbyggersvenska stödsystemet ettDet
till-medeldevideobranscherna. Utöverochoch film- somstaten

ekonomis-direktalämnaravtaletFilminstitutet statenförs genom
bidrag.ka

disponeraFilminstitutetbudgetåret 199192 beräknasFör ca
statsbidrag.64 milj.kr.avtalet ochmilj.kr.126 genomcagenom

användsMedlen190 milj.kr.FilminstitutetdisponerarTotalt ca
verksamhet.filmkulturellförfilmproduktion ochbåde för
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budgetåretFördelningen det filmstödetsvenska 199192 SOU 1991 105av ser
på följande sättut Kapitel 3

långfilmProduktion svensk milj.kr.75av ca
Produktion till svenska kortfilmer 18 milj.kr.ca
Internationella samproduktionsfonder 8 milj.kr.ca

tvåStöd till produktion svensk film är delad i delar. Denav
delen är Filminstitutets i produktionena egna engagemang av

långfilmersvensk film. Den delen kan uppskattas tillsom avser ca
15 milj.kr. beslutoch dessanvändning fattas institutets sty-om av

långfilmerrelse. Den andra delen produktionsstöd tillär svenska
och det totala kanstödet beräknas till 60 milj.kr.ca

långñlmerBeslut produktionsstöd till svenska fattas stif-om av
telsens produktionsstödsnämnd. Nämnden har fem ledamöter,

tvåordförande. Ordförandenär styrelsen, leda-utsesvarav en av
tvåfilmbranschenmöter och ledamöter Svenska Teaterför-av av

bundet.
utgå långfilmerselektivt produktionsstöd kan till svenska med

konstnärlig inriktning och under förutsättning föratt resurserna
produktionens genomförande föreligger. Stödet förhands-är ett

återbetalningspliktigtstöd och enligt bestäm-regler styrelsensom
Stödet täcker förluster till viss andel filmensmer. upp en av pro-

duktionskostnad, dock högst med förvisst belopp. l underlaget
fårproduktionsstödet inräknas vissa kostnader för marknadsfö-

återbetalningring. Det är inte vanligt produktionsstöd sker.att av
Stöd för produktion svensk kortfilm är delad i flera delar.av

delen Filminstitutets produktionDen är iena engagemangegna
film. kortfilm tillsvensk Den delen kan beräknas caav som avser

6 milj.kr. och beslut dess användning fattas institutets sty-om av
institutets produktions-relse. De andra delarna disponeras av

Produktions-för kortfilm konstnärsnämnden.stödsnämnd och
10 konst-stödsnämnden för kortfilm disponerar milj.kr. ochca

nårsnämnden disponerar 2 milj.kr.ca
kortfil-produktionsstöd till svenskaNärmare bestämmelser om

uppgifter för produktions-sammansättning ochsamt ommer
kortfilm fastställs styrelsen. De stödstödsnämnden för ut-somav

går återbetalas i inte.förhandsstöd och praktikenär stöden
och ifilm- och TV-fondenSverige medlem i den nordiskaär

Europarådets Medlemsavgifternasamproduktionsfond Eurimages.
svenska filrrtstödet.del detär en av

Danmark3.2 Filmstöd i

1989. den lagenfilmlag maj Innanfick den 1Danmark en ny
danska filmstödetdetkraft fördelades huvuddeleniträdde av av

Två konsulen-Filminstitutet.Det Danskakonsulenter vid avtre
med barnfilm.konsulentVuxenfilm ocharbetade medtema en

frånpåtryckningar genomfördes för-filmbranschenbl.a.Efter en
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automatisk 105fördelning 1991SOUvissävenfilmstödet avattändring enav
Kapitel 3infördes.stödet

Tidigareheltfinansierasfilmstödet staten. upp-Det danska av
införandetmedI sambandkronor.milj. danska50gick tilldet ca

milj.ytterligare 15Filminstitutettillfördesfilmlagendenav nya
filmstödeti det danskafrån Huvudposternadanska kronor staten.

följande sättsåg 1990 ut
vidkonsulentfördelaskronordanskamilj. att25 av en

Filminstitutet,
automatiskt tilli stödfördelaskronordanska18 milj. att

filmer,fullfinansierade
barn-fördelasbarnfilmtillkronordanska att16 milj. av en

Filminstitutet,vidfilmskonsulent
Nordisk Produk-ochtill Eurimagekronormilj. danska4

tionsfond.
så fullfinansieradefungerarautomatiksystemet attdanskaDet

täckta. Detproduktionskostnader50 % sinafilmer kan av
film. Pro-kronormilj. danskatill 3,5dock takfinns ett satt per
filmernaslut ochkanmed attärblemet tasystemet att pengarna

till.berättigadefår stå filmerna årföri kö deatt pengar
Filminsti-Vuxenfilm vidtvå förkonsulenterfinnsDet numera

milj. danska kronor25beslut deKonsulenterna fattartutet. om
konsulenternas arbetepraktiken inriktashar fördela.de lattsom

produktions-100på 50 ochbehöver mellanfilmer procentssom
får såväl frånstödfilmingetfinns förbudstöd. Det attmot en

hit-från någon Det har dockkonsulenterna.automatiken som av
blivit aktuellt.tills inte

blanda-årfrån nuvarande danskaErfarenheterna det systemet
behov görauppdåmtverkar fannsdet attde. Det ett avsom om

följd fyrai raskhändelser tillkomfolkliga komedier.breda l alla
blevfrån Samtligasådana automatiksystemet.filmer med stöd

dåliga publiksiffror. Underfickeller mindre ochmisslyckademer
året spridasbörjat överfilmstödet saktahar ettdockdet senaste

fåvaritproblem harspektrum filmer. Ett attbredare annatav
korrektaformellttill allai räckaautomatiksystemet attpengarna

produktioner.ansökningar och bidragsberättigade
Danmarkifinns för kritikuttaladnärvarande auto-Det mot
slår felblint ochKritikerna attmatiksystemet. att systemetmenar

får ledningFilminstitutetsskattemedel.film stöd danskasorts av
fö-problemdedockbedömertillskyndare att somoch systemets

övergående Manåret ärförsta natur. trordetrekommit under av
producenternaochminskakommer attansökningar attantaletatt
året inneburit.förstamisslyckandendedragit erfarenheter somav

utbetalasärautomatiksystemetipåtaglig att pengarnaspärrEn
ellerhandproducenteninnebärDetefterhand. att egenförst i

filmen ärtill dessframfinansieringenstå för attmåstevia bank
premiär.haftharklar och

2]



Stödet via konsulenterna Filminstitutet fungerar SOU 1991 105samma
år.sätt det gjort under antal Det innebär konsulenter-ettsom att Kapitel 3

påbeslutar konstnärliga grunder vilka filmer skall hana om som
stöd, varefter Filminstitutets direktör förhandlar med berörda

frågor.producenter olika ekonomiska Beslut godkännaattom om
produktionen fattas Filminstitutets styrelse. Styrelsen har hit-av

någontills inte vägrat godkänna produktion. Filmstödet för-som
delas via konsulenter skall filmlagensuttryck för ochettses som
Filminstitutets medvetna kulturpolitiska prioritering. Automatik-

är komplement till detta. Det danska inne-systemet ett systemet
får åtnjutandebår alla filmer möjlighet komma iatt atten av

statligt filmstöd eller sätt.ett annat

3.3 Filmstöd i Norge

I samband med den borgerliga regeringen tillträdde iatt senaste
årsNorge nivå lågsänktes det norska filmstödet. 1989 48,7

milj. årnorska kronor, medan 1990motsvarande försumma var
36,2 milj. norska kronor. Dessa relaterade tillär den för-summor

nedanståendeoch andra punkten i redovisning de olikasta av
stödformerna. Detta naturligtvis minskning detstorvar en av
norska filmstödet. Under hösten 1990 blev det regeringsskifte i

PåNorge. förslag den socialdemokratiska regeringen beslötav nya
årstortinget filmstödet 46,1öka till milj. kronor förnorskaatt

1991.
Det norska filmstödet i fyra föl-är uppdelat olika delar enligt

jande
Det filmföretagetnorska statsunderstödda Norsk Film AIS

årerhöll för 1991 20,1 milj. norska ikronor produktions-
stöd. lämnar förslagEn konstnärlig ledare till styrelsen hur
filmstödet fördelas. regel ganska filmpro-skall I satsas

fårår. 70-80 %jekt Dessa i gengäld sin produk-per av
från falltionsbudget täckt stöd Norsk Film AIS. I dessaav

också Stödetföretaget produktionsansvar för filmen.har
vilket innebärhar formen statlig kreditgarantiram,av en

Norsk Film AS. Problemetvissa ränteproblem för upp-
före intäkterna.kostnaderna kommerkommer attgenom

1991 26 milj. norskaFilminstitutt disponerar drygtNorsk
till användningenFörslagtill produktionsstöd.kronor av

produktionsutvalg.särskiltframdessa etttasresurser av
filmprojektansökningstillfälle tio till tjugosökerTill varje

två får positivt besked.till dessaEndaststöd. ett avom
fårårligen ifyra filmertilldetNormalt är tre genom-som

produktionsstöd. Beslutinorska kronor7-8 milj.snitt om
Filminstitutts styrelse.Norskstöd fattas av

TV-film dispone-film ochproduktionsfond försärskildEn
styrelsefondsårligen I dennamilj. norska kronor.20rar
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tvåfinns tvåför norsk TV,representanter SOU 1991 105representanter
från filmbranschen frånoch tvåIrepresentant Kapitel 3staten.en

ansökningsomgångar år fårolika stöd till fyra tillper ges
fem filmer. Ur fonddenna även stöd till dokumentärfil-ges
mer.
Norska filmer efterhandsstöd är helt relateratettges som

Sålunda fårtill filmernas biljettintäkter. alla norska filmer
frånstöd i efterhand %motsvarande 55ett extra staten av

fårfilmens biljettintäkter. Barnfilmer motsvarande 100 %
från årligenbiljettintäkterna Detta stöd betalasstaten. utav

år efter filmens premiär tillsoch dess filmenst.o.m. tre att
år uppgårkapital och räntor år täckta. Ett normalt stö-eget

det till 30 milj.totalt norska kronor.ca
finnsDet inget i det norska filmstödssystemet hindrar attsom
får frånfilm bidrag de förstnämndaän stöden.treen mer en av

förekommerDetta dock i praktiken aldrig. Detnästan all-anses
mänt särskilt värde det finns olika källor söka stödatt attvara av
ifrån. Därigenom viss bredd i den norska filmproduk-garanteras
tionen. Det finns ingen särskild kvotering för barn- eller kortfil-

Däremot finns det politiska uttalanden dessafilmty-attmer. om
önskemålskall prioriteras, fem barnfilmert.ex. attper genom

femårsperiod.skall produceras inom en
En årsärskild arbetsgrupp har under 1991 uppdrag kul-av

turdepartementet former för det filmstödet.norskautrett nya
tvåDiskussionen i Norge är för fokuseratnärvarande kring hu-

vudfrågor. förstaDen gäller möjligheterna aweckla garantisy-att
med dess vidhängande införaränteproblem och i ställetstemet ett

frågakan tillgodogöras direkt.statsstöd En andrarent som som
diskuteras ersätta produktionsutvalget,är är knutet tillatt som
Norsk Filminstitutt, med konsulent enligt dansk modell. Film-en

Ävensådan fråganbranschen i Norge önskar förändring.en om
införa automatik i likhet med det danska diskute-att systemeten

ras.

3.4 FinlandFilmstöd i

uppgår årfinska till filmproduktion 1991Den statliga stödet till
48,4 jämförtmilj. finska mark. ökning med tidigareDetta är en
år. år ökningen milj. finska mark.1992 blir 1För

Filmstiftelsenapril 1989 bestämde den FinskaFram t.o.m.
från hur filmstödetproduktionsnämnd helarekommendation en

ansågsövriga nordiska länder det dockLiksom iskulle fördelas.
frånstånd där filmstöd kunde sökasangeläget till ett systematt

håll. förändring filmstödetgenomfördesDärförflera olika en av
inriktningföljandemed

årliga filmstödet, 7,2 milj.dvs.Ungefär 15 detprocent caav
automatik. Inom förmark, avsätts tillfinska ramenen au-
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erhålla %50maximalttomatiken producent SOU 1991 105kan av pro-en
milj. finska markhögst 1,1duktionskostnadema och Kapitel 3per

år viafilmer stöd den-femfilm. Under 1991 kommer att
lågtrelativtsäkertAutomatikenautomatik. ettger menna

alltid upplevs attraktivform intebidrag, varför denna som
filmprojekt.allaav

till fördelningfilmstödet avsättsCirka 25 % av en pro-av
femhar ledamöter,duktionsnâmnd. Denna nämnd som re-

m.fl.filmdirektörerdramaturger,producenter,presenterar
då det gäller hurför nämndenfinns restriktionerDet inga

anslås projekt. Normalttill varjekanmycket sompengar
produktionskostnaden.60 %kringligger stödetsett av

fördelas efter beslutproduktionsstödet60 %Resterande av
till35 % spel-stödet skallFilmstiftelsens direktör. Avav

Underlag fördokumentârfilmer. beslut25 % tillfilmer och
två hellerFilmstiftelsen. Inteproducenter inomframtas av

några eller andraför beslut föreliggerdessa procentsatser
fårstödethur stort vara.ramar om

både frånfilmprojekt stödprincip möjligt förDet år i attett
direktör. Det är dockproduktionsnåmnden och Filmstiftelsens

frånfår automatiken kan där-stödmycket ovanligt. Filmer som
något utformatstöd. Detta stöd årinte del annatemot somav

återbetalning dockpraktiken förförlustgaranti. I är kravenen
aldrig blir aktuellt.generösa dettaatt
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1991 105SOUlitteräratillUpphovsrätt4
4Kapitelverkkonstnärliga

denutredautredningsuppdragingår mittvisserligen inte i attDet
lämnarjagOrsaken tillupphovsrättslagstiftningen. attsvenska nu

sådan lagänd-lagstiftningen ärändring dentill attförslag enav
förlångsiktig finansieringsgrundochstabilinnebäraring kan en

frågornaupphovsrättsligadeDärtill kommerFilminstitutet. att
Några Tysk-bl.a.länderländer.europeiskafleraidiskuterasnu
upphovsrättsligt grundadinförtlagstiftningsiniland har redan

videokassetter.avgiftersättning i formav en

Upphovsrätten4.1

kompositörer,författare,den råttMed upphovsrätt somavses
Bestämmel-verk.till sinaharupphovsmänoch andrakonstnärer

till1960729 upphovsrättfinns i lagendenna rätt omomserna
ocksåbestäm-URL. finnsI lagenverkkonstnärligalitterära och

s.k.stå denära,upphovsrättenmelser rättigheter som ansesom
konst-utövandebestämmelsernärstående Dessarättigheterna. ger

fonogram,sångare producenterm.fl,artister, musiker,närer, av
producenterljudinspelningar,andragrammofonskivor och av

rättig-tidsbegränsadevissavideogram m.fl.filmer ochfilmverk
prestationer. Be-sinautnyttjandet överöverheter bestämmaatt

kopieringbeträffandefotografisk bild årtillstämmelserna rättom
ifinns samladeupphovsrättsliga verk,fördesamma enmensom

fotoL.fotografisk bildtill1960730 rättsärskild lag, lagen om
skyddsyfte ärlagstiftningensupphovsrättsliga attDen ge

området. skerDettakonstnärligaochlitteräraskapandet det
ellerprestationutförtverk,skapatden pro-ett enatt somgenom

principiell ensamrättfilm attellerducerat fonogramett engesen
prestationer. Dennaverk ochutnyttjandetbestämma en-avom

eko-konstnärerockså utövandeochupphovsmän ettsamrätt ger
för-dessutomutgörverksamheten. Detförnomiskt underlag en

måste för dessagörasinvesteringarolika attutsättning deför som
Utanallmänheten.tillspridasskall kunnaprestationerochverk

sådana verkproduktionskulleregleringupphovsrättslig aven återfå produk-någon möjligheteftersomske, attkunnatknappast
tydligt blir dettaSärskiltdå finnas.skulleintetionskostnaderna

spelfilmsproduktion. Enproduktioner,kostnadskrävande t.ex.vid
i dagspelfilm liggersvenskförproduktionskostnadnormal en

milj.kr.12ungefärgenomsnittett
närstående rättigheternadeensamrätten,upphovsrättsligaDen

tillhänsynoinskränkta. Avintedockgällerfotografirättenoch

25



allmänna intressen har vissa inskränkningar gjorts. Av särskilt in- SOU 1991 105
i detta sammanhang inskränkningentresse är i 11 § URL. Enligt Kapitel 4
fårdenna enstaka exemplar offentliggjort verk framställas förav

enskilt bruk. Med stöd denna inskränkning kan ochav var en
begära tillstånd till det ochutan att betala ersättning förutan att

utnyttjandet för enskilt bruk kopiera bl.a. radio- och TV-pro-
musik- och fårvideokassetter.samt Exemplaret användasgram
ändamål.för Då bestämmelsen tillkom förutsattesannat i huvud-

sak kopieringmanuell ekonomisk betydelse för rättighetsha-utan
varen.

4.2 Den tekniska utvecklingen

Den tekniska utvecklingen efter den upphovsrättsliga lagstiftning-
tillkomst påverkathar i väsentliga hänseenden upphovsmänsens

och andra rättighetshavares möjligheter kontrollera och ihuratt
vilka sammanhang deras ochverk prestationer används. Bl.a. har

påutvecklingen det områdetreproduktionstekniska gjort det möj-
ligt för framställa exemplar skyddadeatt verk ienvar av en om-
fattning och med förutsågskvalitet inte när den upphovs-en som
rättsliga Dålagstiftningen kom till. existerade inte kassettbandspe-
laren och videobandspelaren. Det fanns i begränsad omfattning
rullbandspelare, kunde användas för inspelning upphovs-som av
rättsskyddade musikområdet.verk inom Omfattningen den in-av
spelningen marginell betydelse för upphovsmännen. Dennavar av
tekniska utveckling har lett fram till utnyttjande för enskiltett
bruk i grunden ändrat förutsättningarna för upphovsmännensom

musikområdetinom film- och ekonomisk ersättning för si-att
verk.na
Hushållens användning videobandspelare underav senare

framgårhälften 1980-talet följande diagram.av av
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Diagram1 S09 1991 105.Videobandspelarei de hushållensvenska 1984-1990och branschens Kapitel 4lör 1991-1994prognos
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Något hushållen20 % tillgångän de svenska hade 1984mer av
till videobandspelare, %över 50 1990. Branschensmoten prog-

hushållstäckningcnvisar 1994 kommer ha närmat sigattnos att
65 %. hushållenVideobandspelaren används i huvudsak förav
hemkopiering och för visning inspeladehyrda kassetter. Deav

hushållenanvänds i bara för uppspelning upphovs-stortav av
rättsskyddade verk. En vanlig användning bandningär TV-av
program.

måttYtterligare bruk videobandspelareår försäljning-ett av
Nedanståendeoinspelade videokassetter. diagram visar för-en av

säljningsutvecklingen för oinspelade videokassettband under stör-
delen 1980-talet.re av
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Diagram2 105SOU 1991Försäljningen oinspeladevideokassettband1982-1990ochbranschensavñr 1991prognos
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Oinspelade förkassettband videobandspelare

Oinspelade 8kassettband mm

z Oinspelade VHS-Ckassettband

8 VHS-C användsbarai videoka-Anm. Kassettband ochtypernaav mm
meror.

1980-stigande försäljning underDiagrammet visar snabbten
lågaårensefterföljande värde1982 och detalet. Det höga värdet

året. led-införande det Kassettskattenförklaras kassettskattensav
därför blev försälj-omfattande hamstring band ochde till en av

lågaår låg. relativt försälj-efterföljande Denningen under sett
ocksååren påverkades1982 skattenningen under efter attav

spelminut. Skatten sänk-25videoband i början hög öre pervar
år band.sedan 1986 till 15 kr.tes per

oinspelade videokas-användningenhelt dominerandeDen av
antingenhemkopiering. Hemkopiering skerförsettband år av re-
InspelningenTV-sändaellerdan inspelade kassetter program.av

för människordet möjligtFV-sända gör att se pro-programav
förinspelningarnavill, liksom användade självanär attgrammen

lån inom bekantskapskretsen.byteoch
ökat drama-1980-talethar undersändningen TV-programav
vidaresând-förkabelnättill följd utbyggnadenfrämsttiskt, avav

satellitprogram.ning av
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105ljudkasset- sou 1991oinspeladeår 14 miljonersåldes 1989Sverigel ca
får i dagljudkassettbandspelare Kapitel 4vadHushållstäckningen avserter.

hushåll finnsflertaletifullständig ochi det närmasteanses vara
ljudkassettbandspelare.tillgång äntill enmer
användningsområdet ljudkas-för oinspeladehuvudsakligaDet

musik. Ett braupphovsrättsskyddadkopiering exem-ärsetter av
iRegelmässigt detärbilar.iljudkassetteranvändningenpel år av

används.musikhemkopieradsammanhangdetta som
upphovsrättsskyddetutvecklingen hartekniskadenGenom

varitutvecklingenhänseende hari dettaochförsvagatskraftigt
Videobran-filmbranscherna.ochmusik-förskadaekonomisktill
spelfilmerTV-utbudettid drabbatsunderschen har avavsenare

respektivetittandettidsförskjuta attfinnsmöjligheteroch attsom
TV-sånd-via dessaspelats inlåna harspelfilmerochbyta som

ningar.

principfrågorVissa4.3

till denhänvisatregeringentillskrivelserolikaFilminstitutet har i
produk-bidra tillskallfilmvisareallaprincipengrundläggande att

tillbidrarvideobranschenochBiografernafilm.svensktion nyav
tillavgifter de betalardefilmsvensknyproduktionen genomav
intekabel-TVutbyggnadenden snabbaFilminstitutet, medan av

Utbyggnadensvensk film.några nyproduktionbidrag till avger
långfilmer bi-harutbudTelevisionsSverigeskabel-TV och avav

för video-marknadvikandebiografbesök ochfärredragit till en
grundenfinansiellatill densin lettDetta har ibranschen. atttur
beträf-Filminstitutet harförsvagad.blivitFilminstitutet harför

från kabel-avgifterföreslagittelevisionenfilmvisning i attfande
betal-filmavgifter införsöverförs Filminstitutet.till attnät

TV-vis-införs förfilmavgifterlångfilmTV-kanaler för attsamt
ningar.

televisionsföretaget köpthartelevisionenfilm ivisasNår en
förhand-rättigheten årför denPriset ettvisa filmen.rätten att
filmrät-ägeroch dentelevisionsföretagetlingsresultat mellan som

si-förrätteninte köptdäremotharTelevisionsföretagettigheten.
låna in-eller bytaellertittandet uttidsförskjuta attkunder attna

Det ärtelevisionsföretaget.filmer har säntsspelade ut avsom
föreffekterekonomiskanegativaharhemkopieringdenna som

till litteräraupphovsrättlagenändringDenfilm.svensk omav
ekonomiskaföreslår stärker dejagverkkonstnärligaoch nusom
finner där-film. Jagsvensknyproduktionförförutsättningarna av

be-föreslå kabelnät,avgifterdärutöveranledningför attingen
tal-TV-kanaler m.m.
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4.4 Förslag till 1960729ändring lagenav om SOU 1991 105
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Kapitel 4

1960730lagen tillsamt rättav om
fotografisk bild

Det år rimligt rättighetshavarna kompenseras föratt det ökade
utnyttjandet deras verk och för det inkomstbortfall privat-av som
kopieringen innebär. Att förbjuda privatkopieringen genom en
ändring 11 § URL är inte sig önskvärt eller praktisktav vare ge-
nomförbart. sådantEfterlevnaden förbud skulle över huvudettav

inte kunna kontrolleras.taget Jag därför råttighetshavar-attanser
bör kompenseras påupphovsrättslig avgift oinspela-na genom en

de band, kassetter och liknande. Lagförslaget bifogas utredningen
bilaga Genom lägga avgiften band och kassetter ochattsom

inte inspelningsapparaturen markeras kopplingen mellan kon-
får stå för kostnaden,sumenten, och kompensationenytterstsom

till rättighetshavama.

4.4.1 Upphovsrättsliga avgifter i andra länder

Ett antal länder i angåendeEuropa har lagstiftning avgiften
kassetter. Vid de kontakter jag har haft med den Europeiska Ge-
menskapen har jag inhämtat någraintedet föreligger hinderatt
för införa den föreslår.lagstiftning jagatt typ av som nu

på mångaEn kassettavgift kan konstrueras olika sätt. Det kan
därför någraintresse studera i andra län-attvara systemenav av
der.

Det land först genomförde bestämmelser kompensa-som om
tion till rättighetshavarna för privatkopiering ljud bildochav var

ÖsterrikeVästtyskland 1965. Därefter följde 1980 och Ungern
åtskilliga1982. Sedan ocksådess har andra länder tagit liknande

eller förberett lagstiftning i ämnet.steg
frånsystemen varierar land till land. Allmänt har ansettman

både audio- och videoinspelningar bör berättiga till ersättning.att
Vilka medier ligger till för avgiftssystemengrund varierar. Isom

såvälvissa länder förekommer avgifter band apparatur.som
Betalningsskyldigheten läggs tillverkare och importörer av

inspelningsutrustning ocheller band. Det är vanligt undantagatt
sådan sådanaför utrustning band avsedda förgörs och ärsom

ändamål åter-professionella diktafoner. Föreskriftert.ex.som om
ändamålavgift för används för andrabetalning band änav som

inspelningsândamål också.förekommer
avgifterna speciell inkas-Inkasseringen görs antingen enav av

ändamål ellerseringsorganisation, bildats för just detta avsom en
råttighetshavarorganisation fördelar ande-existerande sedansom

kategoriernaorganisationer de olikatilllarna representerarsom
i föreskrivsförekommer det lagrättighetshavare. Det attatt enav
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för kulturellaavgifter skall användas 1991 105andel inkasserade SOUsärskild av
ändamål.sociala Kapitel 4ocheller

ÖsterrikeUpphovsrättsavgifter i4.4.2

Österrike tomkassettavgift ibestämmelserinfördesl upp-om en
i lagstiftningen ägdel980. justeringarVissahovsrättslagen rum

1986.
importörertillverkare ochersättningar ärSkyldiga betalaatt av

såväl subsidiärvideokassetter. Enaudiokassettertomkassetter som
återförsäljarna.skyldighet finns hos

AUSTRO-ME-i avtal mellanAvgiftens storlek bestäms ett
rättighetshavarnaföreträdersocietyCHANA, collecting somen

avgiftsskyldiga.deorganisationeroch representerarsom
utgår olika förtimme,visst beloppAvgiften med stort au-per

videokassetter ärAvgiften förvideokassetter.dio- respektive un-
under-gånger användareden för audiokassetter. Degefär 1,5 som

inkasseringsorganisationen favoriserasmedtecknat avtal genom
ochupphovsmän, utövareErsättningsberättigade ärlägre avgift.

fonogramproducenter.
måste organisa-rättighetshavarnasGenom i lagbestämmelser

till rättighetshavar-hälften ersättningentioner sätta änav mer av
ändamål. utländskaTill dessamedel harsociala kulturellaochnas

tillgång.rättighetshavare inte
mellan oli-fördelasinkasseradersättning,49 %Aterstoden, av

föremål för indi-därefterrâttighetshavarkategorier och blirka
såväl rättighetsha-nationella utländskatillviduell utbetalning som

vare.

Upphovsrättsavgifter i Island4.4.3

innehåller 1984 bestäm-sedanisländska upphovsrättslagenDen
audio- videokassetteroinspelade ochmelser avgift samtom en

videobandspelare.
uppgår förfastställd i lag ochAvgiftens storlek är apparater
försäljningspris. Av-tillverkarens% ellertill 4 importpriset

index-beloppfastställda tillgiften ärband och kassetter som
gånger så den3för videokassetter ärAvgiften storreglerats. som

för audiokassetter.
%överför 15collectioninkasserasAvgiften centerett somav

ändamål.kulturellafond förtillersättningarinkasserade enavÅterstoden de organi-ochrättighetshavarnafördelas tillskall om
komma överensinte kandessasationer representeras omavsom

skiljedom.denavgörsfördelningen, genom
ersättning endasttillhar råtträttighetshavareUtländska

ersättningsrätten gäller ba-reciprocitet dvs.materiellgrundval av
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förhållandei till länder isländska rättighetshavarera SOU 1991 105som ger sam-
rätt.ma Kapitel 4

4.4.4 Upphovsrättsavgifter i Västtyskland

l Västtyskland har rättighetshavarna kompenserats för privatko-
piering sedan 1966. Till början fick rättighetshavama ersätt-en
ning endast royalty inspelningsapparatur. Sedandengenom en

ocksåjuni 19851 finns i Västtyskland avgift oinspelade vi-en
deogram och fonogram.

Avgifternas storlek finns intagna i lag och gäller ingentingom
utgåröverenskommits. Avgiften oinspelade bandannat per

timme och avgiften gångerför videogram 1,5är avgiften förca
ljudband.
Avgiften inkasseras särskild collecting society, bil-av en som

ändamåletfördats och kontrolleras rättighetshavarnassom av or-
ganisationer.

Inkasseringen och fördelningen de tyska kassettavgiftema ärav
intimt sammankopplad med den lagstiftningentyska collec-om
ting societies. Denna lagstiftning i detalj reglerar hur rättig-som
hetshavarnas organisationer skall konstruerade skötasamtvara
sitt uppdrag, saknar motsvarighet i Sverige. Bestämmelserna om

ocksåcollecting societies reglerar i viss utsträckning skyldigheter
möjligheteroch för dessa göra avsättningar för allmänkulturel-att

ändamål.och sociala
Tomkassettavgiften i Västtyskland fördelas rättighetsha-mellan

organisationer, olika för audio- och video. Föreskriftvarnas om
ändamålviss del skall tillanvändas allmänkulturella saknas.att

Vissa organisationerna använder dock mindre delar inkasse-av av
ändamålrade belopp för kulturella och sociala i enlighet med

möjligheterna enligt lagstiftningen societies.collectingom
Tomkasettersättningen i till individuellaTyskland fördelas rät-

tighetshavare. Principen nationell behandling kravutanom re-
alltsåtillämpas,ciprocitet vilket innebär utländska råttighets-att

havare har rätt till ersättning.

4.4.5 Upphovsrättsavgifter i Frankrike

avgift oinspelade audio-franska bestämmelsernaDe om en
januari 1986.videoband trädde i kraft den 1och

hälften ledamöterna tillsättssärskild nämnd där rät-En avav
hälften importörer och tillverka-och den andratighetshavarna av

ordförandemedband konsumenter utsessamt som avenavre
utgårkassettavgifternas storlek. Avgiftenbestämmerregeringen

Avgiften för videoljudkassetter och videokassetter.timme förper
gånger audio.än avgiften för1,5 störreär
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Berättigade till ersättning är upphovsmän, utövande konstnärer SOU 1991 105
påoch producenter till verk fonogram och videogram. Kapitel 4

Enligt lagen skall ersättningen inkasseras eller fleraav en orga-
nisationer råttighetshavarna. I Frankrikerepresenterar detärsom
olika organisationer kasserar in ersättningen för video-som re-
spektive audiokassetter.

Enligt den franska lagstiftningen är de olika collecting societies
företräder de olika kategorierna rättighetshavaresom tvungnaav

använda 25 % ersättningen ändamål.till kulturellaatt Härmedav
stimulans till kreativitet och levande framföranden ochavses ut-

bildning utövande konstnärer. Beslut rörande dessamedel fat-av
tvåmed årsmötettredjedels majoritet i den berördatas organi-avÅterstodensationen. fördelas mellan upphovsmännen, de utövan-

de konstnärerna och producenterna i andelar bestäms i densom
franska upphovsrättslagen.

Det finns ingenting i den franska lagstiftningen uteslutersom
betalning ersättning till utländska råttighetshavare.av

4.4.6 Upphovsrättsavgifter i Finland

Då varken någonNorge eller Danmark ännu har upphovsrättslig
avgift tomkassetter år det bara Finland jämsides med Island av

nordiskade sådanländerna har ordning.som en
Då såväl den nuvarande svenska upphovsrättslagstiftningen
arbetet med revision denna skett och sker i nordisktsom en av

samarbete, finns det anledning med särskilt intresse studera deatt
modeller valts i andra nordiska länder.som

Finland har haft lagstiftning avgift oinspeladeen om en
band sedan 1984. Lagstiftningen har justerats 1991.

Skyldiga betala ersättningen importörerär och tillverkareatt
band, kassetter och liknande, kan användasför inspelning.av som

återbäringRätt till avgiften finns beträffande bandav som ex-
används för yrkesmässig inspelning, bandporteras, användssom

sådanahandikappadeför för band utbildningsminis-samt som av
teriet särskilt undantagits.

Genom tullen lagstiftning, skärpts 1991, inteatt genom som
får lämna band till importör inte kan visa han antingenut attsom
betalt tomkassettavgiften, ställt säkerhet för densammaeller eljest

inkasseringsorganisationens medgivandehar banden, haratt ut
till de praktiska möjligheternalagstiftaren inkasserasett att att er-

blivit utomordentligtsättningen goda.
storlek fastställs undervisningsministerietErsättningens av

lagstiftningsfrågorockså upphovsrättsområ-som har hand om
årligen efter förhandlingar med organisationerdet som represen-

och importörer och rättighetshavarna. Enligt arti-tillverkareterar
på sådan nivåskall avgiften den kankel 26 A attvara en anses

kompensation för privatkopiering verkrimlig harav somvara en
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ljud-sänts i radio television eller inspelats el-eller har SOU 1991 105ettsom
förvideoband. Ersättningen speltidens längd ochler relateras till Kapitel 4

%video är den 80 högre för audio.änca
föreskrivet 26 i den finskaDet är uttryckligen i artikel A upp-

ersättningen till rättsinnehavar-hovsrättslagen skall betalas utatt
ändamål.till de verken och tillnämnda gemensammana

in organisationErsättningen skall kasseras re-genom en som
områdetupphovsmän ochflertal finskapresenterar ett som
ändamål.för 1 lagtex-godkänts undervisningsministeriet dettaav

för ministeriet skall kur.-vidare förutsättning attten attanges en
inkasseringsuppgiften der.-godkänna organisation för är attna en

för ersättning-organisation, fördelningsplandels gjortna upp en
förbundit ersättningen för sär-dels sig använda delatt en avarna,

ändamål. skall skall bliskilda kulturella Hur denna delstor vara,
föremål årliga undervisningsminis-för överenskommelser mellan
teriet och organisationen.

år 1991fördelas i FinlandI enlighet med dessabestämmelser
60 % för kultu-ersättningen för audiokassetter gemensammaav

ändamålrella % fördelning. videodelenoch 40 till individuell Av
går två ändamåltill kulturella ochtredjedelar engemensamma
tredjedel till individuell fördelning. Medel föravsatta gemensam-

ändamål film,till produktion musik,används stöd te-ma som av
tvålevision, videoersättningarnavideo Av de tredjedelarm.m. av

ändamålanvänds för kulturella kan noterassom gemensamma
användningsområdenföljande 1990.bl.a. under

distributionsstödTill Finlands ilmstiftelse för produktions- ochF
3,5 miljoner FIM

Central för AudiovisuellUpphovsmännens ochAVEK Utövarnas
kortfilmMediakultur för produktion distributionoch av

9,25 miljoner FIM

förFilmstiftelse tillsammans anordnandeAVEK och Finlands av
3 miljoner FIMfilmarbetarekurser för

detför stipendier för konstnärligt verksammaAVEK personer
området 1,2miljoner FIMaudiovisuella

till produktion audio-videoverkstäderAVEK för stöd till samt av
miljon FIMutbildningsmaterial 1visuellt

stipendier tilltillsammans förFilmstiftelseAVEK och Finlands
0,9 miljoner FIMfilmare

3 miljoner FIMmusikvideoproduktionStöd till
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Den individuella fördelningen sker via olika rättighetshavaror- SOU 1991 105
ganisationer. Utbetalning till utländska rättighetshavare förutsät- Kapitel 4

materiell reciprocitet.ter

4.5 Internationella regler

Upphovsrätten regleras internationellt flera olika konven-genom
tioner. årsDen grundläggande överenskommelsen 1886är Bern-

årkonvention till vilken Sverige 1904 anslöt sig. Andra konven-
områdetpåtioner är Världskonventionen upphovsrätt, ochom

den Internationella konventionen 1961 skydd för utövandeom
konstnärer, framställare fonogram radioföretag, den s.k.samtav
Romkonventionen. En de grundläggande principerna i dessaav
konventioner är den nationell behandling. Denna innebär attom

måstekonventionsland verk utländskaett upphovsmänge av sam-
skydd landet tillerkänner verk sina medborgare.ma som av egna
Denna princip, är grundvalen för det internationellasom upp-

fåtthovsrättsliga någraskyddet, har vidkännas undantag. vissaI
tillåtersärskilda fall konventionerna skyddet görs beroendeatt av

reciprocitet, dvs. konventionsland inte äratt ett tvunget att ge
verk utländska medborgare det skydd verk landetsav som av egna

åtnjutermedborgare med mindre den utländska medborgarens
frånland verk upphovsmän det första landet motsvarandeger av

rättigheter.
Om överväger införa ersättning oinspelade bandattman en

fråganinställer sig åtagandenSveriges internationella detom
området sådanupphovsrättsliga måsteinnebär rått ävenatt en ges

till andra än svenska upphovsmän. Rätt till ersättning vid tillverk-
ning, försäljning eller import oinspelade band och kassetterav

någonfinns inte intagen i de nämnda konventionerna. Somav
framgått föregåendedet har vissa länder förenligtdetav ansett

konventionsåtagandenmed sina såsomföreskriva reciprocitetatt
förutsättning för skydd till utländska upphovsman. Jag där-anser
för ersättning till utgåutländska rättighetshavare böratt endast
under förutsättning reciprocitet. Visar det sig den interna-attav

gårtionella utvecklingen principen nationell behandling,mot om
fråganfår övervägas nytt.

4.6 Vissa överväganden

Ersättningen skall kompensationutgöra för ökat nyttjande och
för förluster grundekonomiska privatkopieringen. Den börav

utgådärför till dem är upphovsman enligt upphovsrättslagen,som
också närståen-fotoL tillfotografer enligt innehavare s.k.men av

dvs. utövande konstnärer framställarede rättigheter och fil-av
grammofonskivor och andra ljud- filmupptagningar.ochmer,
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Någon radioföretag grundtill ersättning för SOU 1991 105särskild rätt ut-av
jag inte funnit skäl48 § URL harföretagets enligt Kapitelnyttjande i rätt 4

sådantföreslå. för företag privat-negativa effekternaDe ett avatt
nämnda rättsinne-för de övrigamindre änkopieringen torde vara
är det emellertidradioföretaget upphovsrätten,Inneharhavama.

vilken upphovsmantill ersättningsjälvfallet berättigat som som
helst.

ersättningsskyldighetensförbör tidpunktenpraktiska skålAv
förägnad underlaganordning ärinträde när attsomsomvara

förenskilt bruk tillverkarenförverketframställa exemplar avav
gången För importeradetill allmänheten.för spridningförsta säljs

dåeftersom detimporttillfâllet,bör tidpunktenkassetter vara
åstad-tullmyndigheternas medverkanfinns möjlighet att genom
Me-avgiften verkligen betalas.kontrolleffektivkomma attaven

föreslårframgång emellertidi Finland. Jagmed prövatstoden har
några detta.i sammanhang reglerinte detta om

åvila respektive im-tillverkarenskallErsättningsskyldigheten
såväl ljud- ochanordninganordningar. Medportören avsesav Årför kopiering.tekniker avseddaandrafilmkassetter an-som

inträder ingen ersätt-privatkopieringordningen inte lämpad för
ersättnings-förförutsättningytterligareningsskyldighet. En att

spridning tillsäljs föranordningenskall inträda årskyldighet att
för privatko-riskföreligger inte denfallallmänheten. l annat

grunden för avgiften.piering årsom
avgiftensskullei lagtexteningenting särskilt hadeOm angetts

å ersättningsbe-sidan defått förhandlas fram mellanstorlek ena
någonå ersättningsskyldiga. Därestsidan deoch andrarättigade

fåttfråganstånd lösashaskullekommit tillinteöverenskommelse
före-Då fall detisedvanligt sätt.vid domstol ettparterna som

sådan artifi-påtryckningsmedel, böregentligavarande saknar en
Atttillskapas.mening inteenligt minförhandlingssituationciell

ändamål skiljedomsinstitutet i deninföraspecielladetta upp-för
Av-funnit lämpligt.hellerjag intelagstiftningen harhovsråttsliga
förrättighetshavarnatillersättningskäligskall utgöragiften, som

regeringen efterfastställasställetbör iprivatkopieringen, sam-av
råd berördamed parter.

ellervilkenfastställaförhandomöjligtpraktikenår iDet att
ärErsättningsrâttenkopieras.kommerupphovsmän attvilka som

låta varjemöjligtintedärför hellersåledes principiell. Det är att
frånavgiftenin till-krävasjälvupphovsmanersättningsberättigad

ersättning göraskravDärför börimportörer.ochverkare
ändamålet företräderförorganisationendastgällande somenav

svenska upphovs-ersåttningsberâttigadekategoriersamtliga av
man.

producenteroch ärkonstnärerutövandeupphovsmän,Svenska
såvälförrutinerredanharvålorganiserade. Deutomordentligt nu

ersättningar. Ettupphovsrättsligafördelninginkassering avsom
foto-upphovsmännen,å sidanmellansamarbetefungerande ena
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å sidan fono- 105och andra 1991SOUkonstnärernautövandeoch degraferna
också etablerat. Enfinns Kapitel 4videoproducenternaochfilm-gram-,
därför inte stötaböravgiftenföreslagnadenfördelning nuav
självfallet de nämn-ärDetbetydelse.några problempraktiska av

fördel-vilka grunderefteravgörasakorganisationernas attda
sådan be-organisaionhellerhindrarIngetskall ske. attningen en

ändamål. sådant ända-Ettkollektivaavsättning tillstämmer om
förutsätterutreda. Jagharfrämstmål jagfilmstöd attdetär som
organisa-upphovsrättsligadenmellanavtal träffassärskiltatt ett

filmstöd börförersättningBeslutFilminstitutet.ochtionen om
långsiktigt beslut.ettvara

ochdriva inbevaka,organisationupplåta attGenom att en
indrivningensamordningfårersättningen, somfördela avman en

ersätt-antal olikaersättningsskyldigaockså ett stortbesparar de
ningskrav.

får inkasserasendastersättningenföreskrivaGenom ge-attatt
legiti-blirorganisationenuppnårorganisation, attmannom en

ersättningsberättiga-denin ersättningdrivamerad oavsett omatt
fallet i avtals-Liksom ärinte.elleri organisationenmedlemde är
utomståendesådanbör§ URL22 di 15 § ochlicenserna ena
medlemmar-medlikabehandlingi lagupphovsman garanteras en

stå frittorganisationenDå skall attorganisationen. deti an-na
någonändamål ovill-harkollektivamedel förinkasseradevända

föreslagits.inteersättningtill individuellkorlig rätt
tillbegränsasbörersättningsbestämmelsenTillämpligheten av

VärldskonventionenellerBernunionenhör tillländer somde som
sin vanliga vistelseorthardemellersvenskamedborgare somger

gälla för utö-begränsning börSammamotsvarandeSverige rätt.i
RegeringenRomkonventionen.förhållande tillkonstnärer ivande

62 § upphovs-sådanaföreskriftermeddelabemyndigandehar att
råttslagen.

återkrävasförutsättningar kunnavissaErsättningen underbör
dååterkrav hargällandevill görafrån organisationen. Den som

Härige-privatkopiering.föranväntsinteanordningenvisa attatt
innehåll ochschabloniseratavgiftenmöjliggörs ettatt gesnom

inte skatt.ochavgiftjustavgiftens utformningbefästs enensom
ersättning ochorganisationens kravpraktiska skäl börAv

före-tid. Jagkortareefteråterbetalning preskriberaskrav enom
preskriberasskallersättning treslår organisationens kravatt

ägdeimportendå ellerår försäljningenutgången detefter av
preskribe-från börorganisationenåterbetalningAnspråkrum. månader ef-föreslår häroch jagtidkortare sexbetydligtefterras Enåterbetalning uppkom.då tillår rättenutgången detter av användning-blockeraskullekravdessapreskriptionstid förlängre

lång tid.alltförunderersättninguppburenaven
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4.7 Specialmotiveringar till förslag till ändringar i SOU 1051991
upphovsrättslagstiftningen Kapitel 4

11 §

Första stycket

harDen rätt till ersättning enligt bestämmelsen upphovs-ärsom
till verk antingen i radio eller isänts television ellerman som

återges.har upptagits anordning vilket kandetsom genom
Det begreppet innefattar exempelvis musikinspelningarsenare
skiva eller kassett och videogram. De begrepp förvalts attsom

utgå,beskriva underlaget för vilket ersättningen skall innebär att
såväl bandmaterial inspelningsteknik träffas be-som annan av
stämmelsen. Anordningen skall dock ägnad underlag förvara som

Ärinspelning för privat bruk. utformningenden grund el-av
sådanler eljest inte ägnad för användning, skall ersättningsskyl-

såväldighet inte föreligga. Att materialet kan professio-användas
nellt privatpersoner medför däremot inte ersättnings-attsom av
skyldigheten bortfaller.

Det för bestämmelsensär tillämpning inte nödvändigt att an-
ändåordningen heltår tom den säljs.när Den kan ägnadvara

underlag för inspelning privatför bruk. En kassettmed ljudsom
undgåoch bild kan inspelad i syfte ersättningsskyldighe-attvara

då ändåDen träffas bestämmelsen. Färdiginspeladeten. av mu-
ocksåsik- och videokassetter förseddaär i regel med anord-en

såning förhindrar inspelning och sätt bör kunnasom man
frånskilja dem vad egentligen är tomkassett.som en

Ersättningsskyldigheten anordningen importerasinträder när
för spridning till allmänheten här i landet. För kassetter till-som
verkas i ersättningsskyldighet inträder,här landet gäller näratt

gången Genom föreskriftenförsta säljs tillden allmänheten. att
såvältill här i landet vid im-kassetterna skall spridas allmänheten

tillverkning och dyliktinhemsk undantas kassetterport somsom
privatpersoner.för eller införts i landettillverkats export som av

framgår anordningen inte kom-Om omständigheternadet attav
ändamålet, iavsedda ställetanvändas för det här utanattmer

bibliotek ellerprofessionelltanvändaskommer t.ex. ettatt enav
föreligga.ersättningsskyldighet interadiostation, skall

tillverkaren.skall betalas importören ellerErsättningen avav

Andra stycket

år vilket ersättningenbelopp tillfastställer varje detRegeringen
samråd fö-uppgå. organisationermed deefterskall Det sker som

fårersättningsskyldiga. Detdeochupphovsmännenreträder an-
samråd.förformerna dettabestämmaregeringenkomma att
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uppgå skälig gottgörelseErsättningen bör till belopp utgör SOU 1991 105som
i förstaför kopiering verktill upphovsmännen Kapitel 4av som avses

stycket.

stycketTredje

organisationkräva in ersättningen tillkommerRätten att somen
svenskasamtliga kategorier ersättningsberättigadeföreträder av

Organisationenoch godkänts regeringen.upphovsmän som av
ändamåletför behöver inteskall företräda upphovsmännen men

någotavseende hinder den företräderföreträda dem i attannat
frågor inte. Föreskrifter fördel-i andra finns givetvisdem om

sak rättighetshavarnas organi-ningen saknas helt. Det år en som
sationer hindrar uppburna ersätt-inget avsätteravgör. att man

ändamål. också såförutsätterningar för kollektiva Jag sker.att

Fjärde stycket

upphovsmän inte företrädsBestämmelsen attgaranterar som av
organisatio-inkasserande organisationen likabehandlas medden

el-sig ersättningen utbetalas individuelltmedlemmarnernas vare
ändamål.ler används för kollektiva

Femte stycket

tillbakaUnder vissa förutsättningar kan erlagd ersättning krävas
sådanfrån i En förut-organisationen nämns andra stycket.som

har försättning materialet uteslutande använts änår annatatt en-
förskilt ursprungligen ägnat användasbruk det attatttrots var

ingen ersättnings-enskilt inträder över huvudtagetbruk. Annars
på vill gällandeskyldighet. Bevisbördan ligger den görasom

lngåråterkrav bör inte ställas särskilt högt.beviskravet ma-men
myndighets verksamhet bör dettaterialet typiskt isett t.ex. en
åberopade fåranvändningentillräckligt. dockregel Densom vara

tillfällig.inte heltvara
återbetalning inte gjorts gällandeförfaller dentillRätten om

då återbetal-utgången årmånader tilldet rättenefterinom avsex
ning uppkom.

46 §§45 och

till § blirparagrafer gjorts 11i dessahänvisningGenom aatt
filmer,fonogram,framställareochutövande konstnäreräven av
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videogram och andra inspelningar ljud- eller filmverk berätti- SOU 1991 105av
gade till ersättning. Kapitel 4

6Ia§

Genom föreskriften i 61 § säkerställs reciprocitet utgör för-atta
utsättningen för ersättning till fonogramproducenter fram-vars

inteställare är svensk medborgare eller svensk juridisk el-person
ler har sin vanliga vistelseort i Sverige ocksåreciprocitetsamt att
utgör förutsättning utgåför ersättning skall till filmprodu-atten

inte är svensk medborgare,cent svensk juridisk ellersom person
har sin vanliga vistelseort i Sverige eller upptagning inte ägtvars

Sverige.irum

§5 lag rätt till fotografisk bilda om

Genom hânvisningen i 5 § görs ersättningsrätten i 11 § till-a a
ocksålämplig fotografiska bilder. Lagrummet har utformats

såsommed §7 FotoL förebild.a
Ändringar i förordningen 1973529 tillämpning lagenom av

1960729 upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ochom
lagen 1960730 rått till fotografisk bild med avseendeom

områdenandra länder och m.m.

4.8 Ekonomiska konsekvenser av en
upphovsrättslig ersättning

Upphovsmännen har samverkan utnämnt organisationgenom en
företräda samtliga kategorier ersättningsberättigadeatt av upp-

hovsmän, fotografer, utövande konstnärer och producenter och
har rätt kräva upphovsrättslig ersättning.attsom en

4.8.1 upphovsrättsligaDen avgiften

föreslår avgiften förJag videokassettbandatt ett tomt av rege-
ringen till 18 avgiften förbestäms kr. band och ljud-ett tomtper

till 2 kr. band. avgifterna jagkassettband Av de räknar medper
för40 % avgiften videokasetter kommer tillförasminst attatt av

Jag har haft överläggningar med upphovsrättsli-Filminstitutet. de
samtliga intres-organisationerna och kan därvid konstatera attga

sådanönskar lagstiftning införs i Sverige. Enattsenter gemen-en
ocksåorganisation redan bildad, Copy Swede, harär somsam

rättighetsinnehavarnas intressedet ligga iförklarat att anserman
föreslagit.tillföra Filminstitutet jag hardet sättatt resurser
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råder olika företrädare föroenighet mellan 105det inbördes SOU 1991Däremot
inflytande bruttobeloppfördelningen Kapitel 4hurrättshavarna avom

står spelvärdenMed hänsyn till deskall ske. stora ansersom
frågor lösaskunnakommerdessajag dock även parter-attatt av

förutsätter jag därförmitt förslagförhandlingar. lslutligavidna
tillförs 40 %FilminstitutetCopy Swedeavtal medvia ett avatt

från upphovsrättslig avgift. Denregleradavgifter i laginflutna en
med för indi-videokassettband jag räknaravgiften fördel somav

ändamål Enligt bran-vid Filminstitutet.tillförs filmfondenrekta
år vi-1991 säljas 8,5 miljonerbedömning kommer detschens att

Filminstitutetvidfilmfondeninnebärdeokassettband. Det att
år finns ingenting1991.Det61,2 milj.kr.skulle ha tillförts somca

videokassettbandkommeroinspeladeför försäljningentalar att av
svenskaår Andelen1993,lägre motsatsen.att utan snararevara

år 1991hushåll videobandspelare uppskattasberäknas ha ensom
år %.till 621993 ha stigit%, förtill 57branschen att caav ca
också försäljningen oinspe-verklighet börBlir den avprognosen
försäljningen dessabandöka.lade videokassetter Fortsätter attav

åren inte orimligtpå 1992-1993 detäröka undersätt attsamma
år band.1993 till 9,5 miljonerden totala försäljningenberäkna

årså Filminstitutet 1993 kanvidinnebär i fall filmfondenDet att
fårFilminstitutet68,4 milj.kr. innebärtillföras Det att storenca

stabil ekono-finansieringskälla,och grundläggande som ger en
lång tidsperiod.misk grund under en

årfrån 28 milj.för 1993bliberäknasAvgiften ljudkassetter ca
försäljningenförutsättningenkr. Beräkningen bygger att av

år ha volym1993 kommeroinspelade ljudkassetter att samma
Årår såldes oinspelade ljudkas-miljoner1989. 1989 14casom

år 1993 beaktabudgetprövning föri sinsettband. Regeringen bör
utgått fo-insatser inomför vissatidigare harstatsbidragatt som

musikalieområdet statligtinte längre böroch ettvaranogram-
upphovsrättsliga avgiften harGenom denansvarstagande. upp-

fått för bredarehovsmännen egetett ansvar.resurser

4.8.2 Kassettskatten

kassettband skall skatt1982691 vissaskattEnligt lagen om
oin-videokassettband ochoinspeladeerläggas för inspelade och

videokassettbandår 15förKassettskattenljudkassettband.spelade
band.och 50ljudkassetter kr. öreoch för 1bandkr. perper
kraftiga ök-motiveringen deninfördes medKassettskatten att

till nackdel förbild varitmusik ochhemkopieringenningen avav
utnyttjadesverkDerasolika slag.rättighetsinnehavare ettav

ansågDepartementschefen dessainte tänkt. attsätt nega-varsom
di-hemkopieringen skulle kompenserasverkningartiva genomav

ochrättighetshavareersättning tillekonomiskrekt ge-avgrupper
filmområdena. Kassett-musik- ochbl.a.andra insatsernom
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skatten skulle åtgärder.skapa ekonomiskt för dessa De-utrymme SOU 1991 105
ansågocksåpartementschefen beskattning motiveradatt Kapitel 4en var av

statsfinansiella skäl. Riksdagen ställde sig bakom dessauttalanden.
Enligt lag upphävande lagen 1982691 skatt vis-om av om
kassettband utgångenupphör årskatten gälla vid 1992.attsa av

Enligt mitt förslag genomförs ändring lagen upphovs-en av om
till litterärarätt konstnärligaoch verk januariden 1 1993. in-Det

nebär avgift 18 kr. bestäms oinspelad videokassettatt en per
och avgift 2 kr. bestäms oinspelad ljudkassett. Ettatt en per
införande påverkarupphovsrättslig avgift konsumentpriset.av en
Det finns påminnahär anledning försäljningen vi-att attom av
deokassetter och ljudkassetter skulle marginell intedetvara om
hade funnits upphovsrättsskyddade verk hemkopiera.att

Det faktum den upphovsrättsliga avgiften genomförs vidatt
tidpunkt fårkassettskatten avskaffas inte innebärasamma attsom

den upphovsrättsliga avgiften betraktas skatt. Densom en upp-
hovsrättsliga avgiften upphovsmännen ekonomisk kompen-ger en
sation för hemkopieringen. De belopp avsätts till indirektasom
ändamål avsätts till detta den organisation företräderav som upp-
hovsmännen förmåntill för kollektivet upphovsmän.av
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Filmproduktion5 filmkulturoch SOU 1991 105
Kapitel 5

5.1 Stödet för den svenska spelfilmsproduktionen

Det finns flera för jagskäl efter omfattande diskussioneratt nu
med företrädare för olika intressenter i film- och videobranschen

till vissa delar omarbetat och till vissa delarpresenterar ett ett
råderstödsystem för den svenska spelfilmen. Det mycketnytt en

enighet det gamla stödsystemet behäftatär medstor att ettom
utgårantal svagheter. Nuvarande produktionsstöd endast för-som

fårhandsstöd. De filmer stöd behöver inte visa sigsom vare
kvalitet nåi faktisk färdigställd produktion eller viss publik.en

5.1.1 Brister i det nuvarande systemet

Formerna för det förhandsstödetnuvarande inte kvali-garanterar
i produktionen spelfilm stödets ursprungliga syfte.tet av som var

Beslut fattas någotstöd i nämnd,partssammansattom en som
kan tendera kompromisser. Därigenom släpps fram fil-att gynna

uppfyllerinte de krav kvalitet är de vikti-mer ettsom som av
Mångasyftena med den filmpolitiken. filmerde produ-ga av som

framgångar.har inte heller haft publikmåssigacerats
Erfarenheterna visar flertalet filmer söker stöd förr el-att som

fårler stöd. Systemet med förhandsstöd har utvecklats tillsenare
kösystem.ett
Producentrollen har blivit kraftigt försvagad. Splittrad finansie-

ring i kombination med förhandsstöd kan medföra ingen fi-att
nansiårproducent känner det ekonomiska totalansvaret för den
film produceras.som

Få påbörjasproduktioner innan beslut förhandsstöd fattas.om
Externa finansiärer har blivit alltmer sällsynta och branschen till-

någotförs inte riskkapital.externt
Ett förhandsstöd är dyrbart administrera kollektivaochatt

ifrågasättas.konstnärliga ibeslut nämnder kan alltid
förhandsstödetInom det nuvarande det föravsätts resurser

marknadsföring, för bristfälliga.ärmen resurserna

5.1.2 Kvalitetsaspekter och kvantitet

filmpolitik det iövergripande syftet med svenskDet som anges
ocksåvad populärtgäller spelfilm be-kapitel 2 kan när det som

långfilm produktion filmtill stöd förtecknas översättas avsom
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naturligtvismånga människor. Det är 105SOU 1991kvalitet,god sessom avav
svårigheter film god kvali-vad är Kapitel 5avgöramedförenat att avsom

kvalitets-tillfilm med hänsynrespektive underkännaatttet en
brister.

Även kvalitetsaspekten i stödsystemstarkt betonar ettmanom
stimule-utformainte ointressantdärfördet ett systemär att som
Mångamånga åskådare.lockarfilmerproduktiontill somavrar

betala för dettafilm ochintressemänniskors attatt se enavanser
idelockså Det liggermått kvalitet.filmens ettär engottett

kvalitetgodMånga mycketpublikfilmer ärsådant s.k.synsätt. av
kvalitets-publik kandrarfilmeroch endast stor varaansessom

intressedåliga. i varje filmskaparesvidare attliggermässigt Det
Slutligen årbudskap.filmensdelpublik tarstor avsomen

förförutsättningnår publikfilmproduktion stor enenav som
erforderligtdärigenom skapasEndastfilmbranschen.lönsamhet i

svåra-också ochsmalareproduktionförekonomiskt utrymme av
film.re

finnasfortsättningenidet ävenbakgrund bör ettdennaMot
behovetbeaktarförhandsstödetförhandsstöd, där resurseravmen

stödinförasstödform börmarknadsföring. ettEnför som gerny
publikfilmen harsigbaserarefterhand och där stödeti enom
mark-tillframgång det sättetinte. Stödet knytseller meraen

möjligt fördetStödformen görbedömning. externanadsinriktad
finansiering.filmsdeltaga ifinansiärer att en

Förhandsstödet5.1.3

både förhandstöd iinnefattarstödsystemtill ettMitt förslag nytt
efterhand.stöd ioch ett

vårde-produktionförstödskallFörhandsstödet avges som
värdefull. I dettadefinition begreppettidigareenligtfull film av

sådanaproduktionsärskilt uppmärksammasbörsammanhang av
samtligamarknaden. Iärregissörerochproducenter nyasom

medverkandeandraochproducentgivetvisgällerfall att manus,
fyllerfilmproduceraförutsättningarha att sombedömasskall en

förutsättningarhardärtill attochkvalitetskravställdahögt som
Utgångspunkten förekonomiskaangivnainomproduceras ramar.

filmareochfilmertillskalldetskallförhandsstödet att gesvara
Dettamarknaden.förutsättningarhaskulleinteannarssom jag närmareenligt vadFilminstitutetutdelasförhandsstöd, avsom

kontinuerligtnaturligtvis ut-skallkapitel,i dettabeskriver senare frånutgångspunkt syftetmedskall görasUtvärderingenvärderas.
börfilm. Detsvenskvärdefull an-produktiontillstödetmed av

dennautforma ut-närmarestyrelseFilminstitutets attkomma
värdering.
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Efterhandsstödet5.1.4 SOU 1051991
Kapitel 5

Övriga erhålla får i efterhand.stöd detta Endastfilmer skallsom
IZ-månadersperioduppnår ef-viss publik inomfilmer ensom en

erhållerpremiär stöd.ter
erhållakunna ef-förutsättning för spelfilm skallEn att etten

filmen har haft biografpublikterhandsstöd bör att envara
publik 00030 000 betalande En 30 ärminst personer. personer

lågt film förutsättning film skall betraktastal för under attett en
mångariktar sig till människor. Ikulturell produkt somsom en

filmen kulturyttringfilmpolitiken alltid betraktatshar som en
många människor. publik 30 000riktar sig till En perso-som
ändå 570 000 för filmendet saknasinnebär attatt personerner

skall bära sina kostnader.egna
visserligen intefilms genomslagkraft mäts enbartEn attgenom

når publik. Filmen kanvia biografvisning betalandeden storen
nå sammanhangän biograf. Detpublik visning i andragenom

för sällskap,kan ske visning i biografer slutna t.ex. genomgenom
videokassett för uthyr-skolvisningar, filmen finnsattgenom

ning filmen via televisionen. åroch slutligen visas Detattgenom
biografpubliken underlagdock f.n. endast den betalande som ger

för utbetalning stöd.av
frångåuppfattning skål tidigareDet finns enligt min inga att

film skall tilldet biografvisning grunda rättpraxis åratt somav
måstefilmstöd. enkelt administrera. Sam-Ett stödsystem attvara

måste så slutliga storlek kantidigt det utformat stödetsattvara
tilltid. stöd år relateratbestämmas inom rimlig Ett anta-somen

sinuppfyller krav. En biograffilm möterlet biografbesökare dessa
erforderlig statistik finnstidsperiod ochpublik under kort se-en

dan tidigare tillgänglig.
för stöd skallbiografpubliken blir den enda grundenNår om

uppfattas orättvist. Jag vill dock iutbetalas eller inte kan det som
de särskilda värdena idet sammanhanget särskilt peka att se

visnings-Kvalitetsmässigt det överlägsenfilm biograf. är enen
också funktion.social De utgörform. Biograferna har en sam-en

också sambandmellanför människor. Det finnslingspunkt ett en
nårfilmen publikomfattningfilms biografpublik och i vilken en

visning i televisio-ochuthyrning videokassetter genomavgenom
nen.

ochöverläggningar med branschföreträdareminaJag har vid
huruvidakommande filmavtal övervägtiandra intressenter ettett

så-också för efterhandsstödet. Ettinförasskullekvalitetsbegrepp
jury kvalitets-utformaskunnadant skulle att sattet.ex. en

Endast filmerefterhandsstöd.film ansöktvarjepoäng som om
publiknivåuppnådde skullebåde kvalitets- ochacceptabelsom
några avgörandeerhålla funnitintestöd. Jag har dockdärvid att

sådantstå vinna medskullefördelar ett system.att
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med stödsystem5.1.5 Fördelar SOU 1991 105ett nytt
Kapitel 5

påtagliga jämförtfördelarDet mig föreslagna harsystemetav
värdefull film-Systemet förmed nuvarande system. utrymmeger

för förhandsstödet och det debutan-produktion inom ramen ger
tillstimulerarerforderliga möjligheter. Efterhandsstödetter

förutsät-kvalitetsinriktad film eftersom stödetmarknadsföring av
intressetpublik 30 000. ökade ekonomiskaminsta Detter en
aktivtfilmer kunna lämnamarknadsföra producerade bör ettatt

bådefilmbranschen. Utformningenbidrag till lönsamhet iökad av
avskaffas tillefterhandsstöd förhandsstöd, där bl.a. nämnderoch

förmån administrativainnebär minskadeför filmkonsulenter
också konstnärliga be-denkostnader. Jag övertygadär attom

nuvarandeintegritet de nämn-dömningen ske med Ökadkan om
partsintressen försvinner.derna med

dokumentärfilmen5.2 Den svenska

År år. första filmdokumentärfilmen 100 Den1988 firade som
uttolka-Dokumentärfilmen årgjordes dokumentärfilm. enenvar

från gången tid. Fil-verkligheten och den förvaltar arvet enre av
påverkarförståelse reflekte-skeende.Deoch deskapar ettmerna

frågor kring företeel-och de ställerhänder i världenvadrar som
från generation tilloch för vidarede ett en annan.enarvser

Inomdokumentär-filmen är arbetsprocessen.förUtmärkande
krävs förforskningsarbetespelfilm inte dettraditionell somryms

gäl-liknar dendokumentärfilm. Arbetsprocessengöraatt somen
förkas-hypoteser,ställer prövar,Filmareninom forskningen.ler
medföljer arbetetEfter denigen.och börjar attprocessentar om

såtill,kommit framfilmarenomforma detgestalta och att mate-
sin filmiska form.rialet kan finna

framgångsrikvarit och årdokumentärfilmen harsvenskaDen
perspektiv. Sedanfle-internationelltbåde nationellt och ettettur

dokumentärfilm internationellt intagitårtionden svenskhar enra
framträdande plats.

för biografvisning näs-kvalitet ärDokumentärfilmer hög enav
möjliggjord filmskaparna,specialitet samtsvenskunik genomtan

distribu-ochåtgärder form produktions-ifilmpolitiska avgenom
dokumentärfilmare,generationifinns dagtionsstöd. Det nyen

dokumentârfilmen.utvecklamed ochvill vidaresom
stödfor-särskildaingafinns detstödstystemetnuvarandel det

erhåller stödDokumentärfilmendokumentårfilmen. ge-förmer
dokumen-därstödformer,flertal olikasiganvända ettatt avnom

Dokumentärfilmenfilmer.får med andrakonkurreratärfilmen
iFilminstitutetserhålla stöd pro-engagemangkan egnagenom

svenskaproduktionsstöd tillA-ändamål,filmsvenskduktion av
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långfilmer B-ändamål produktionsstödoch till svenska kortfil- SOU 1991 105
C-ändamål. Kapitel 5mer

Det nuvarande stödsystemet är inte lämpligt för stödjaatt pro-
långfilm.duktion svensk dokumentär Ett inte ovanligt förfa-av
påbörjasringssätt dokumentärfilm kortfilm,är att en som en som

erhåller frånproduktionsstöd kortfilmsstödet, för sedanbyggasatt
långfilm. fråntill Syftetbli kan början ha varit fil-attut atten
långfilm,skall bli stödsystemet tillleder konsekven-men menen

långfilmdenna systemfelDet är när dokumentärart. ettser av en
från långfilm.inte början kan bedömas dokumentär Ettsom en
problem med det nuvarande stödsystemetär när do-annat att en

långfilm fått långfilmkumentär produktionsstöd till B-har
ändamål filmen fallit underhar regler gäller församma som
spelfilm. En reglerna filmen skall ha premiär biograf.är attav

varförDetta år förklaring till vissa filmer har haftsvenskaen
långa påmycket publiksiffror biograf.

föreslåJag har därför övervägt särskild stödform för denatt en
långfilmen,dokumentära funnit filmerdessa alltatt trotsmen

också erhållai fortsättningen kunnabör stöd inom för ettramen
förhandsstöd. Jag vill understryka förhandsstödet bl.a. den-att av

anledning ökats.na
långfilmernaDet lämpligtär inte de dokumentära skallatt va-

beroende efterhandsstöd spelfilmer-sättettra av samma som
långfilmenDen avgörande skillnaden är den dokumentäraattna.

påinte kan bedömas sätt spelfilmen vad antaletsamma som avser
långfilmenbesökare biograf. dokumentära finnaDen kan en

publik biograferna, andra visningsformer harstor genom men en
betydelse. Det föreningsvisningar, skolvisningar inteär ochstor

nårminst televisionen dokumentärfilmerna sin pub-genom som
lik. Dessutom inte möjligtär det värdera dokumentärfilmenatt

biografpublikens storlek, eftersom dessafilmer har be-genom en
tydligt längre livslängd vad gäller för spelfilmer.än Ett efter-som
handsstöd publiksiffrorbygger skulle inte kunna betalassom

gått långförrän det tidsperiod. Den tidsperioden bliskulleut en
lång inte skulle fungera förstödet stöd underlät-att ett attsom

långfilmer.produktionen dokumentära inne-svenska Dettata av
erhållabär inte intedessafilmer kan efterhandsstöd deatt ett om

sådantuppfyller villkoren för stöd.ett
långfilmen framhållittidigareDen dokumentära har jagsom

förpublik spridd vad gäller vanlig spel-är änsom mera somen
Spelfilmen först sin publik via biograferna, förfilm. möter att se-

därför i detta sammanhangvisas i andra former. Det ärdan ange-
framhålla televisionsföretagen har förvilken betydelseläget att

långfilmen. Det televisionen des-den dokumentära är genom som
publik, samtidigt televisionenkan sinfilmer möta stora somsa

Påsådan visning andra det sät-följakan genom program.upp en
långfilmen genomslagsittdokumentärakan den storatet ge-

vissa dokumentära fil-utesluter intetelevisionen. Detta attnom
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nå publik via vanligaibland 105kan publik, även SOU 1991storstor enenmer
Kapitelbiografvisningar. 5

kortfilmen5.3 Den svenska

olika film. Det ärflera slagskortfilmenbegreppetInom no-ryms
experimentfilm och animeradbarnfilm,dokumentärfilm,vellfilm,

bådeframgångsrikkortfilmensvenskafilm. Kvalitativt är den na-
kortfil-den svenskaInternationellt ärinternationellt.tionellt och

står föredöme för olikainte sällanhyllad och den ettsommen
till-kortfilmen harsvenskaDenfilmpolitiskanationella program.

tioårs-mångfald pris under deninternationelladelats senasteen
perioden.

lång-karriärtillvarit inkörsportenNovellfilmen oftahar en
motiverasi övrigtkortfilmenlikvälfilmssidan, kan avsommen

möjlighetplantskola, ävenKortfilmen ärsin rätt. enmenenegen
iKortfilmen är dessutomsöka uttryckssätt.för etablerade att nya

in-debattdiskussion ochföroövertråffad underlagstort sett som
ivärldenföra inFilmen kanföreningar och inom skolan.om

till identi-möjlighetspelscenervälgestaltadeklassrummet och ger
betydelsekortfilmeninlevelse. Inte minst harfikation och storen

frågor flyktingar,rörkunskap iväcka debatt ochför att somge
och miljö.rasism

skildra ögon-konstform. Den kanKortfilmen ettär egenen
kanKortfilmenpoesin.sättskeendeblick eller ett somsamma

påstående absurdi-ellerskeende,historia, enda ettett enenvara
ellerutmanandebeskrivande,Kortfilmen kan provoce-tet. vara

Kort-bestämda mönster.efterforma siginterande. Den behöver
Filmen kanvågar.skapavågsitt sättfilmen är atteget nyaen

filmska-därigenomochberåttarsätttraditionella uppmuntrabryta
filmberättande.utvecklaochpandet ett

förnyelsenkonstnärligaför den attKortfilmen genomsvarar
intebehöverstå från konventioner. Denallafriden kan anpassa

någrauppfyllaintebehöveroch denkonventionerolikasig till
kortfilmenharsynsättMed dettakrav.kommersiella egenen

spelfil-tillbihangbetraktasskall inteställning och den ettsom
men.

stödformer försärskildafinns detstödsystemetnuvarandedet1
erhålla Film-stödKortfilmen kankortfilmen.svenska genomden

A-ånda-filmsvenskproduktioniinstitutets avengagemangegna
C-ändamål,kortfilmersvenskaproduktionsstöd tillmål, varav

tillsig barn-vänderkortfilmanvändas tillskall50 %minst som
konstnärs-kortfilmensvenskatill denstödochpubliken genom

nämnden.
medkortfilmen även ett nyttsvenskadenförskälfinnsDet att

lämp-intestödform. Det årskall havideoavtalochfilm- egenen
sättkortfilmförstödsystem somsammakonstrueraligt ettatt
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105skillnaden kort- 1991avgörande är SOUDenföreslagit för spelfilmer. attjag
spelfilmen vad Kapitel 5sättkan bedömasfilmen inte avsersomsamma

visnings-âr det andrapå kortfilmenbiograf. Förbesökareantalet
föreningsvisning-årbetydelse.Detharformer stor genomensom

kortfil-televisionenminstinteskolvisningar och somgenomar,
nått publik.sinmen

kort-för den svenskastödföreslår särskiltinförsdetJag ettatt
utgå förhandsstöd.Stödet börfilmen. ettsom

nå vid sidansin publikproblemhar iblandKortfilmen att om
delmöjligtdärförbörtelevisionen. Det attvisningar i en avvara

ändamål. Ge-förkortfilmsstödet avsättsdet totala gemensamma
uppfattasändamål sammanhangi dettaskall som re-mensamma

kortfilmen.svenskadenmarknadsföringför avsurser

videoavtalochfilm-5.4 Ett nytt

Är utgångenvideoavtalårs ochfilm-19821991 förlängdes t.o.m.
automatisk för-det ingenår skeravtalet1992. det förlängdaIav
måste därförvideoavtalfilm- ochavtalet. Ettlängning nyttav

utgången 1992.företräffas i god tid av
avtalsförhållandeminjag redovisatavsnitt 2.4 harI ettsyn
Enligt minvideobranscherna.film- ochmellan och upp-staten

framgångsrik svenskförgrundförutsättningavtalfattning är enen
avtalsförhållande funnits sedanharfilmproduktion. Det som

års ochfilm-års och 1982filmavtal1963världen.1963 unikt iår
svenskaår för dengrundenutgjort30undervideoavtal har snart

filmpolitiken.
medingått förhandlauppdragi mitt parterna.har inteDet att

ingående överlägg-ochsamtaldockavtalsförslagMitt bygger
slutförhand-förgrundredovisar detjagningar och senareensom

finan-med denunderstrykasammanhang attvill i dettaling. Jag
föreslår idetjag äransvarsfördelningsieringsform och den som

utformaharbidragolikalämnar attsista hand de somparter som
tillhandahålla vissärsammanhangetroll ivillkoren. Statens att

frånbefrielseangående fortsattupphovsrätt,lagstiftning, bl.a.
också beva-förhandlingarna har staten attlmervärdesskatt m.m.

direktainte ärfrån intressenterandrasynpunkterrimligaka som
övriga filmarbetare.ochskådespelare, regissöreravtalsparter t.ex.

skallfilmavtal inteidockuppfattning är ett nyttMin statenatt
förslag harmittochdetaljergällerdetstyrande näralltförvara
bestämmel-från detaljeradeså möjligtmycketdärför rensats som
uttryckligenintefrågor tillämpning, parternaAlla somomser.

styrelseFilminstitutetstillöverlämnasböri avtalvill reglera ett
film-föreslagnatill debedömningarkonstnärligagälleroch vad

konsulenterna.
medväl diskuterat parternaavtalsförslagmittJag varaanser
principielladeråder uppslutninggoddärför det omoch attanser

49



riktlinjerna. Däremot, vid varje förhandling, ingentingkan SOU 1991 105som
sägas i förväg de ekonomiska idelarna. Varje kommer Kapitel 5partom

remissomgångden följereventuellt denna utredning attsom
utgångsbud.sinapresentera

Jag redovisar i följande avsnitt grundläggande förutsättningar
för de huvudsakliga förändringarna i mitt förslag till film-nytt
och videoavtal vissa motiv för förslaget. bilaga finns för-I 4samt
slag till film- och videoavtal.ett nytt

Ändrade5.4.1 förutsättningar för avtalett nytt

Vid de haft olika jagöverläggningar jag har med intressenter kan
konstatera finns uppfattningdet grundläggande ochatt en en

frånsträvan samtliga det skall bli avtal. I detparter att ett nytt
följande principiellaredovisar jag de synpunkter parter-mer som

framfört.na

Filmbranschen

Biografbiljetter har aldrig varit belagda med mervärdesskatt i Sve-
rige. Däremot överförts till Filminstitu-har 10 % biljettprisetav

Den 1 januari 1991 genomfördes breddning mervärdes-tet. en av
fått för film-skatten, vilket har direkta ekonomiska konsekvenser

branschen. Genom biografbiljetter aldrig har varit belagdaatt
med mervärdesskatt innebär den breddade mervärdesskatten att

måstebiografbranschen breddningen fullt Den harbetala den ut.
några ingående mervärdesskattinte möjligheter dra mot ut-att av

gående kostna-mervärdesskatt. Branschen uppskattar de direkta
årmilj.kr. förmervärdesskatten till 15derna den breddadeav ca

mening förutsätt-1991. Genom ändras enligt branschensdetta
för avtal.ningarna nyttett

skatteomläggningen och den därigenomJag kan konstatera att
försämringar förinnebär direktabreddade mervärdesskatten

ökade skat-ökade kostnaderna,branschen. De motsvaras avsom
uppgår till 15 milj.kr.teintäkter för staten ca
också mervärdesskat-andra problemFilmbranschen har p.g.a.

SOUbetänkandeföreslog i sittMervärdesskatteutredningenten.
ochinspelningsteknik198745 filmproduktionsvensk oavsettatt

skattskyldighetenunderskulle inordnasproduktionsinriktning
ingående mervär-förtill avdragsamtidigt fullständig rättoch
kvalificeratsamtidigtföreslogUtredningendesskatt. ettatt un-
biograffilmtill ochfrån förinföras rättskatteplikt skulledantag

visning.offentligförgodkäntsvideogram som
låta full-filmbranschenutredningenviktigt skäl förEtt att

förvärvgjordamervärdesskattavdrag förständig tillrätt var
i utlandet.förhållande produceradtill filmirättvisaskapaatt
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Ingående vid produktion filmmervärdesskatt svensk är SOU 1991 105av en
någon utgåendeeftersom avdragsgillkostnad, den inte är Kapitelmot 5

film i utlandet gäller imervärdesskatt. För producerad regel att
således tillskattskyldig och har rätt avdrag för sinproducenten år

ingående mervärdesskatt.
Budgetåret produktionskostnadema för198889 de totalavar

25 %biograffilm 180 milj.kr. Ungefär produktions-svensk avca
kostnaderna skattepliktiga förvärv, vilket med mervärdes-är en

% skattebelastning 10,5 milj.kr. Till23,46skatt cager en
skattebelastning för erforderlig kopie-skalldenna läggassumma

budgetåret 198889 kanring svensk biograffilm, vilket för be-av
belastningentill milj.kr. sammanlagdaräknas 7 Den av mer-ca

budgetåretuppgickfilmproduktionenvärdesskatt den svenska
198889 milj.kr. Regeringen har i 19919250till 17,5 prop. omca

mervärdesskatt för vissa och tjänster före-sänkning varor m.m.av
frånslagit efterbearbetning film befrias mervärdesskatt.att av

frågetecken i sambandmed den bred-Det finns ytterligare ett
svenskgäller själva produktionen. Endade mervârdesskatten som

infilmproduktion oftast samproduktion, där sätterår parternaen
såväl relativt vanligt film-kapital Det är att ensom egna resurser.
produktion organiseras juridisk handelsbolagt.ex.personsom en

fråga bekymmer ieller kommanditbolag. Den väckersom nu
sådantfilmbranschen i bolag skall erläggaär parterna ettom mer-

sådantpåvärdesskatt praktiska tillförs bolag.de ettresurser som
Frågan befararhar inte slutligt filmbranschenprövats, att enmen

går ås-frånbefrielse intemervärdesskatt i detta sammanhang att
tadkomma.

Videobranschen

avgifteravtalet och betalarVideobranschen deltar i det nuvarande
för hyrvideogram inne-till Filminstitutet. Avgifterna är varje som

innehål-håller långfilm 40 och för varje hyrvideogramkr. somen
innehållerAvgiften för säljvideogramler kortfilm 24 kr. somen

långfilm förhar avdrag15 kr. Videobranschen rätt göraär atten
rörelse vidberäkning nettointäktenvideoavgiften vid taxe-av av
har göraLikaledes gäller branschen rättring för inkomst. attatt

sådana avgift har erlagtsvideoband för vilkaavdrag förskatt
utgång-medvideokassetter upphörFilminstitutet. Skattentill

år derasvideobranschens företrädare1992, varför attanseraven
har minskat.finansieringen Filminstitutetimöjlighet deltaatt av

i avtal5.4.2 Avtalsparterna ett nytt

Sverigesingår ärolika Parternaniogällande filmavtalI parter.nu
Fol-Filmproducenter,SverigesFöreningenBiografägareförbund,
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VåraRiksorganisation, RiksföreningenHusföreningarnas 1991 105kets SOU
Gårdar, Sveriges Videodi-FilmuthyrareföreningSveriges Kapitel 5u.p.a.,

samarbetsorganisation, Vi-VideoHandelnsstributörers Förening,
ochsamarbetsorganisationdeouthyrarnas staten.

också Sverigessamarbete mellanförekommer frivilligtDet ett
SverigesTe-bl.a. innebärTelevision Filminstitutet, vilketoch att

årligt till Filminstitutet.ekonomiskt bidraglevision lämnar ett
rörlig bildvisaravtal bör deGrunden för attett nytt somvara

partsförhål-sådantdeskall ochkunna ettattparter genomvara
viktigastefilm. Denyproduktion svensklande bidrar till nyaav

televisionsföretagen.ärparterna
två blir avtalsparter. DettelevisionsföretagförutsätterJag att

Nordisk Televi-och det andra ärSveriges Television ABärena
så villkorfalldeltar ision AB. Televisionsföretagen samma

den svenskade stödjergäller för övriga avtalsparterna,desom
tillgångfår fil-tilldärigenomfilmproduktionen ekonomiskt och
Television ABtelevisionen. Sverigesvisas isedan kanmer som
verksamhet,Filminstitutetsdeltar i finansieringenäven avnu
förkoncessionsvillkorenIdet inte avtalspart.gör en nymen som

ingår tillskall bidraföretagetmarkbaserad televisionskanal att
förvillkor gällerfilmproduktionenden svenska somsamma

SverigesTelevision AB.
det intejagrörlig bild bedömerNär det gäller övriga visare av

videoavtal. Detfilm- ochmedverkar imöjligt de nyttettattsom
ekonomis-företag lämnamöjligt utlandsbaseradeinteär attatt

fallenLösningen i de ärfilmproduktion.bidrag till svenskka na-
får såfilm bratill svenskrättighetsinnehavarnaturligtvis ettatt

till de företagen.försäljning visningsrättermöjligt vidpris avsom
iintrånget sändsspelfilmersker nårekonomiskaDet stora som

avsnitt 4tidigare ihemkopiering. Jag hartelevisionen används för
frågan lösas.den kanförslag till hurlämnat

organisationer. JagolikaVideobranschen representeras treav
videobran-inomorganisationernaturligt samtligadetfinner att

avsnitti dettajagavtal, ävendeltar ischen nytt senareett om
inbetalningenföreslå förändringar vadvissakommer avatt avser

videoavgifterna.

ändamålFilminstitutetsSvenskaStiftelsen5.4.3

Senareiarbetsuppgifter.flertalstiftelsenavtalnuvarande harl ett
inställningprincipiellaminredovisajagavsnitt kommerdetta att

videoavtaletsochfilm-ochmellanarbetsfördelningentill staten
till statligtförslagocksådå redovisa ettettJag kommer attparter.

verksamheten.filmkulturellaför denansvarstagande
filmpro-värdefullfrämjaavtalnuvarandeenligtskallStiftelsen
spridningfrämjafilm,förallmänhetenhosintressetduktion, öka

in-utvecklingentekniskafölja denvärdefull film,och visning av
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fortbild- 105område, samarbete med 1991eller i nära SOUdirektfilmensom
sammanslutningarandrafilmstudior och Kapitel 5ningsorganisationer,

ochbevarande filmermedverka tillfilmen,sprida kunskap avom
verka för interna-kulturhistoriskt intresse.film-material ochav

verksamhetsområde, inom ochsittsamarbete inomtionellt utom
i övrigtfilmens intressebehov företrädaSverige vid samt att ver-

område.ändamål filmensför inomka
område. ârmycket brett DetinomFilminstitutet verkar ett

områdensvårt har det primäradärsärskilja de ansvaretstatenatt
särskilt in-videobranscherna harfilm- ochoch de delar ettsom
verksamhe-motsättningar mellan olikatillför. lederDettatresse

sigsvår emellan. Detta avspeglargränsdragning demochter en
sådanRedovisningen ärredovisningen.ekonomiskabl.a. i den att
kostnader-arbetsinsatser fördeladet inte möjligtär storaatt utan

på verksamheterna.de olikana
mellan verksamheterskilja delämpligtJag finner det därför att

verksamheter reglerasdefaller ochprimärt staten somsom
avtalet.genom

ändamålsparagraf förenklats. StiftelsendärförharStiftelsens
fördela biografstödfilmproduktion,svenskskall främja värdefull

internationellamedverka i vissabranschstödoch samt sampro-
Övriga föreslåsinrymdatidigare avtalduktionsfonder. i att-satser

ingå filmkul-upphandlingi den mening reglerar statens avsom
utföra uppdragturella Stiftelsen kan därutöverinsatser staten

området.inom filmkulturelladet
ändamålsparagrafen bättreskaparmig föreslagnaDen enav

också tydligareoch klargöransvarsfördelning mellan sta-parterna
organisa-effektivaregrund förläggsroll. Därigenomtens enen
kvarstårändamålsparagrafenFilminstitutet. Ition styrningoch av
uppgiftInstitutetsverksamheten.inriktningen förden väsentliga

ankommersvensk film. Detfrämja värdefullalltfort sty-är att
ändamål sedvanligt sättochför dettarelsen medlenatt ange

svenskfrämja värdefullBegreppetför verksamheten.ansvara
hittillsliksom ba-filmstöduppfattasfilmproduktion skall attsom
det inteutgå filmpolitisk synpunkt ärkvalitetsfilm. Urkan tillra
kvalitets-intefilmproduktion ärstödjaangeläget att ensomen

be-bedömningen dettapraktiskadenproduktion. Jag att avanser
fortlö-i avtalet. Den görsspecificerasinte behöver närmaregrepp
för för-inomkonsulenternamig föreslagnapande de ramenav av

handsstödet.

ledningsfunktionenochnämnderStiftelsens styrelse,5.4.4

regeringen. Re-består utseddasju ledamöterStyrelsen avnu av
till ledamöterföreträdesvissammansättningenvidskallgeringen

håll video-från film- ochskildaerfarenhetmedutse personer
området.
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1991 105fortsättningen SOUiävenregeringen utser sty-Det lämpligtär att
femlägst Kapitel 5styrelseledamöter börAntaletrelsens ledamöter. vara

vilkenavhängigtstyrelseledamöter ärAntaletoch högst sju. av
får styrelsenavtalsförslagmittstyrelsen spela. Iroll skall meren

nuvarandeför detinom avta-den harförstärkt roll ån vad ramen
Varjeprofessionellt sty-därför sammansatt.Styrelsen börlet. vara
centraltinomprofessionell kompetens ettrelseledamot skall ha

konstnärligstyrelse ävenområde. institutetsförGivetvis gäller att
direkt olämp-finner detmäste representerad. Jagkompetens vara

sådant ledamöterdesssättsammansättsligt styrelsen attettatt
uppfattas partsrepresentanter.som

förvaltningsråd.föreskrifterfinns detnuvarande avtal ettI om
Rådet be-rådgivande till styrelsen.Förvaltningsrådet är ett organ
och video-film-står ledamöter,trettio till fyrtio utsessom avav

berördastiftelsenandraochfilmarbetarnasbranscherna, orga-av
ärendenfår särskilt viktigaavgörastyrelsenisationer. Institutets

Rådet stiftelsensförvaltningsrådet. granskarförst efter hörande av
regering-utlåtande tilldenöverochverksamhetsberättelse avger

en.
förvalt-föreskrivetingenting ettavtalsförslag finnsI mitt om

professionellningsråd. min sty-redovisatJag har ensynovan
fulltbefogenheterskall haStyrelsen att utrelse vid Filminstitutet.
verk-stiftelsensförfullamed detstyrelsefungera ansvaretsom
till sigstyrelsenförmöjligtnaturligtvis fullt attsamhet. Det är

och TVvideorådgivande film,inom sty-olikaknyta omgrupper
angeläget.finner detrelsen

lång-produktionsstödsnämnd förfinnsInom stiftelsen ennu
videonämndkortfilm,förproduktionsstödsnämndfilm, enen

visnings-ochparallelldistributionförbranschgrupp ensamt en
be-styrelsentvå direktsistnämnda harnämnd. De utsetts somav

beslutanderedande och organ.
produktionsstödsnämndenfattasproduktionsstödBeslut avom

ord-ârbestår fem ledamöter,långfilm. Nämnden enför varavav
två film-ledamöterstyrelsen,Ordförandeförande. avutses av

Teaterförbundet.Svenskatvå ledamöterochbranschen av
tillproduktionsstödfattar beslutKortfilmsnämnden svens-om

kortfilmsnämndensförbestämmelserkortfilmer. Närmareka
Teater-samråd Svenskamedistyrelsenfastställsverksamhet av

videobranschen.från ochfilm-yttrandeefterförbundet och
bidragbeslutarstyrelsendetavtaltill är omförslagmittI som

filmpro-olikabedömningenkonstnärligasvensk film. Den avtill
Därmedkonsulenter.ändamål anställdadettaförgörsjekt av

förutsätterJag attproduktionsstödsnämnder.behovetupphör av
baradetochbedömningar attkonstnärligainte görstyrelsen egna

beslutfattarstyrelseninträffa somskallundantagsfall atti yttersta
bedömningar.från konsulenternasavviker

vi-ochfilm-tillgängligafinnsmedel genomdeVissa somav främjaföranvändasavtal attnuvarandeenligtskalldeoavtalet
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visning värdefull film. medel via avtaletspridning och Utöver SOU 1991 105av
verk-specialdestinerade statsbidrag. För dentillförs verksamheten Kapitel 5

består ordförandevisningsnämndensamheten av ensvarar som
regeringen. Dettaandra ledamöter, samtliga utseddaoch avsex

regering-regeringen stiftelsens styrelse,innebär utser attatt men
också visningsnämndens Konstruktionen inne-ledamöter.utseren

fulla för stiftelsensstiftelsens styrelse inte har detbär ansvaretatt
verksamhet.

inte avtalsförslag, eftersomVisningsnämnden behövs i mitt
faller för avtalet.verksamheter inte längre inomnämndens ramen

visnings-det befogat styrelsenDäremot kan att utser envara
särskilda med Jag förutsättertill följd det avtaletnämnd staten.av

ocksåvia visningsnämnden iden verksamhet i dag bedrivsatt som
ingå iväsentlig och därför kommerfortsättningen attanses vara

beställning.statens
får innebär för stif-fullaMitt förslag styrelsen det ansvaretatt

för administrationen svensklägre kostnadertelsens verksamhet av
filmpolitik.

får ifunktion mittInstitutets verkställande ledning av-en ny
olika filmprojekttalsförslag. Den konstnärliga bedömningen av

anställningar. Insti-förs över till konsulenter med tidsbegränsade
får för administ-ledning i stället betydligt störretutets ett ansvar

får iration och ledning verksamheten. Ledningenden samladeav
ef-för förlikhet med ledning verksamhet totalansvarettannan

institutets VDfektivitet och resultat. Det bör övervägas inteom
ingå ansvarsrol-grund denbör automatiskt i styrelsen av nya

len.

bestämmelser för stiftelsen5.4.5 Vissa

verksamhetsår 30 juni. l mitti dag den l juli-denStiftelsens âr
Änd-verksamhetsåret januari-den 31 december.förslag den 1år

svårigheterverksamhetsåret genomförasbör kunnaring utanav
stiftelsens verksamhet. I och medoch till fördel för att avta-vara

inte anknytning till detinte statsbidrag krävs längrelet förutsätter
budgetåret.statliga

di-verkställandestyrelsens verksamhetFör granskning samtav
årligenregeringenförvaltning och räkenskaperrektörens treutser
suppleantvilka revisor ochsuppleanter,revisorer jämte en enav

videobranschen.Filmproducenter ochSverigesförslagutses av
Två för dessa, skallsuppleanternarevisorerna, liksom varaav
auktoriserade revisorer.

tvåregeringenföreskrivs detavtalförslaget tillI att utsernytt
suppleantvilka revisor ochjämte suppleanter,revisorer enav en
och vi-FilmproducenterSverigesförslag föreningenutses av

förliksom suppleanten denna,revisorerna,Endeobranschen. av
auktoriserade revisorer.skall vara
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105SOU 1991Avgifter5.4.6
Kapitel 5

på biografbiljetzerAvgifter

biografföreställning,eljest anordnareller denBiografägare, som
% bruttobil-10motsvarandeavgiftf.n. till stiftelsenbetalar aven

utgår delinte denföreställning. Filmhyravidjettintäkterna av
utgår biografförestâll-inte förAvgiftavgiften.intäkten utgörsom

fem föreställ-högstsådant där detvisningsställe,fastning ges
barnmatinéer.veckan utöverningar i

någon bio-vadförändringinteavtalsförslag innebärMitt avser
ändraderedovisat deavsnitttidigare i dettagrafavgiften. harJag

Trots de ändra-filmbranschen.förförutsättningarnaekonomiska
oförändrad. Enbiografavgiftenförutsättningarna börde vara

måste kom-förmycketbiografavgiften attsänkning storvaraav
fåttharmerkostnader deför defilmbranschen genompensera

filmhyratill ärOrsaken detmervärdesskatten.breddade attden
avgiften till stiftel-utgår utgörintäktendelendeninte somav

budgetåretförberäknasbiografavgiftennuvarandeDensen.
breddade70 milj.kr. Denintäkt199192 institutet caenge

tidsperiod innebäraförmervärdesskatten beräknas ensamma
biografav-sänkning15 milj.kr. Enför branschenkostnad avca

minskar medkostnaderfilmbranschens6 % innebärgiften till att
in-institutetssådan samtidigtinnebärsänkningmilj.kr. En att14

från 52milj.kr. till70från minskarbiografbiljetternatäkt caca
skulle görastorleksordningenden attförändringmilj.kr. En av

ifrågasättas.avtal kanfortsattförgrunden ett
avtalockså fördelarfortsättningeni ettFilmbranschen har av

filmproduktion. DensvenskförförutsättningarnaÖkar ensom
publiktillström-förbetydelsefilmproduktionen ärsvenska storav
i interna-film harSvenskbiograferna.svenska etttill deningen

Genom denpublikandel.perspektivtionellt gemensammastoren
skaparFilminstitutetviafilmproduktionsvenskfinansieringen av

riskfördelningssy-välmotiveratkommersielltfilmbranschen ett
ägtöverläggningarvid deharföreträdareBranschens somstem.

fortsattinvändningarframfört mot ettinte hellerför sin delrum
bibehållen biografavgift.avtal med

på videokassenerAvgift

video-uthyrningförverksamhetyrkesmässigbedriver avDe som varje video-förAvgiften ärinstitutet.tillavgifterbetalargram videogramvarjeförlångfilm och40 kr.innehåller ensomgram yrkes-Också bedriverdenkr.innehåller 24kortfilm somensom försäljning del-förvideogramutgivningförverksamhetmässig av
innehållervideogramvarjeförAvgiftenavtal. somi ett nytttar

långfilm kr.15ären
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tidigarehar i detta avsnitt redovisat ekonomis-Jag de ändrade SOU 1991 105
ka förutsättningarna för videobranschensdeltagande i Kapitelett nytt 5av-

utgår ifråndock dettal. Jag skall möjligt träffa för-att att ettvara
företrädareavtal med för videobranschen. beräkning-l minanyat

utgått ifrån avgiftsnivåjag oförändradhar i räknat.kronorar en
avgifter regleras iDe avtalet bör bestämmasi prisläge den lsom

januari 1993. Avgiften ihar det nuvarande avtalet inte in-varit
dexreglerade, vilket har inneburit videoavgifternas verkligaatt

successivtvärde har minskat. Motsvarande gäller inte för biograf-
sidan, eftersom avgiften andel biljettpriset.utgör Det finnsen av
f.n. ingen företrädarnaenighet mellan för olika organisationerde

videobranschen. En organisation har för-representerarsom som
utsättning för sin medverkan i avtal krävt branschenett nytt att

frånbefrias mervärdesskatt för biograf-sätt gällersamma som
biljetter framförtoch organisation har synpunkter avgiftenatten
för hyrvideogram höjas kraftigt. Distributörsidankan har förkla-

sig villiga delta i avtal, har förutsattrat att ett nytt attmen av-
giftsnivån skall sänkas. branschen finns olika uppfatt-inom det

utgåningar det skall avgift såljvideogram eller inte. Ar-om en
för avskaffa avgiftenden är den har blivit förgumentet att att en

del konsumentpriset, varför avgiften hämmar försäljning-stor av
sâljvideogram.en av

Det nuvarande inför betala videoavgifterna till in-systemet att
påstitutet bygger varje videogramuthyraresâljare till stiftelsenatt

överlämnar förbindelse avgiftbetala enligt gällande avtal.atten
Systemet är administrativt dyrbart.och smidigare ochtungrott
billigare blir det avgiftengrossisterna betalar direkt till insti-om

Avgiften i falletkan det del grossistenspris tilltutet. vara en av
detaljisten.

Jag bedömer de problem redovisats vid mina över-trots som
ocksåläggningar det finns förutsättningar för videobran-att att

schen. efter slutliga förhandlingar, villiga till fortsatt medver-är
ocksåkan i finansieringen Filminstitutet. För detta talar vi-attav

tillgångdeobranschen för sin framtida utveckling behöver till
svensk film. Svensk film video viktig faktor förutgör vi-atten

nådeobranschen skall bred publik.en
bådeFör film- och videobranscherna gäller de har ekono-att

miska fördelar mitt förslag upphovsrättslig avgift. Enav om en
tillförasdel den avgiften kommer branschernaatt attav genom

samtidigt avgiften tillförs in-upphovsrätter, delde äger avsom en
filmproduktionen.stitutet för stöd till den svenska

Televisionsföretagen

avtalet.inte i det nuvarande Före-Sveriges Television AB är part
budgetåret 199192 9,3 milj.kr. till institutetsmedbidrartaget ca

också filmpro-förbundit sig delta iFöretaget harverksamhet. att
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duktioner köpa visningsrätter till motsvarande be- SOU 1991 105samt att ett
lopp. Nordisk Television innehavare koncessionen till denAB, Kapitel 5av

markbaserade naturliga skäl intetelevisionskanalen harnya av va-
rit avtalspart.

Det Sverige svenskär angeläget alla i är beroendeatt avsom
filmproduktion Filminstitutet. I alla län-deltar i finansieringen av

finansiärerder har Televisionsföretagen kommit bli storaatt av
Sverige.respektive filmproduktion. bör gälla Jaglands Detta även

20 milj.finner Sveriges bidrar meddet rimligt Television ABatt
i Televisionkr. prisläge januari 1993 och Nordisk ABden 1 att

inne-deltar SverigesTelevision AB. Detmotsvarande sätt som
skall bidra med 10 milj.kr. i prislä-bär Nordisk Television ABatt

den januari innebär det televisionsföretagens1 1993. Totalt attge
Genombidrag blir 30 indexregleras.milj.kr. och attatt summan

medverka televisionsföretagen sitt intresse och sitti avtalet visar
för jagstöd den svenska filmproduktionen. Det stödsystem som

föreslå televisionsföretagenkommer innebär kandessutomatt att
biograffilm kvalitet. Gi-del stödet de godproducerarav om av

ocksåvetvis det kontinuerligtär IV-företagen beroende attav
produceras visas i televisionen.svensk film kanny som

Ledningen överläggningarför Sveriges Television har vid de
förklarat delta iägt sig intresserad nyttatt ettsom avrum vara

Någon finansieringsnivånfilmavtal. dock intediskussion harom
sådan får förhand-skett. En diskussion slutföras vid kommande

lingar. överläggningar inte ägtAv naturliga skäl har motsvarande
beviljades förstTelevision, eftersom koncessionmed Nordiskrum

när denna utredning i sitt slutskede.var

5.4.7 Användningen stiftelsens medelav

förde-stiftelsen skalli detalj reglerat hurgällande avtal finnsl nu
fö-avgifter avtaletdede intäkter uppkommer somgenomsom

så stiftelsens20 % används förlägstreskriver. De fördelas att en-
% används förlägst 38svensk film,i produktion avgagemang

långfilmer, % används för4lägsttill svenskaproduktionsstöd
för% användskortfilmer, lägst 4produktionsstöd till svenska att

23 %film, högstvärdefullvisningfrämja spridning och an-av
filmkulturellaochförvaltningvänds för stiftelsens gemensamma

åtgärder, %3lägständamål, branschfrämjandeför3 % används
värdefulla vi-distributionproduktion ellerför tillanvänds stöd av

Statsbi-till biograferna.för stöd% används3och lägstdeogram
avtalet, lik-enligtutgå för fördelninginstitutettillkan sedandrag

statsbidrag.specialdestineradesom
punkternaolikadetaljerad och defördelningsordning ärDenna

föruttryckfördelningenSamtidigt är attvarandra. ettgriper in i
verksamhet. Jag kom-filmkulturelldel finansierartillavtalet en
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i detta avsnitt behandla filmkulturelladen verk- SOU 1991 105attmer senare
samheten, hur den kan finansieras helt med statliga anslag.samt Kapitel 5

Förvaltningskostnader och bidrag till internationella fonder t det
avtaletnya

fårFörslaget till avtal innebär stiftelsen använda hög-nytt att ett
påbelopp 8 milj.kr. i prisläge den januari 1993 för stiftel-1sta

samtliga kostnader för verksamheten. Den verksamhetsens som
är den uppkommer avtalet. ñlmkulturellaDenavses som genom

frånverksamhet följer den särskilda beställningen statensom av
finansieras via denna beställning. I den omfattning institutet kom-

ha verksamhet skall den verksamheten bära sinaattmer annan
ocksåkostnader. Stiftelsen skall avgif-avtalet betalaegna genom

till internationella produktionsfonder. Med det Nordiskater avses
Europarådetsfilmfonden och samproduktionsfond, Eurimages.

Stiftelsen bör dock inte belastas med kommande okända avgifter
till fonder,andra eller höjningar avgifternuvarande attutanav

i särskild ordning kompenserar stiftelsen för dessakostna-staten
der. Det är via internationella överenskommelserstaten som

sådanafattar beslut avgifter.om ev.

Fördelningsgrunder i det avtalet

ändamålDe medel finns fördela olika denärattsom summa
framkommer efter intäkterna har minskats med stiftelsensattsom

verksamhetskostnader och produktionsfonderna.
föreslårJag intäkterna fördelas mellan stöd till svenskaatt

långfilmer, stöd till svenska kortfilmer, biografstöd och stöd till
åtgärder.branschfrämjande

I avtalets § 23 §och 24 regleras fördelningen stödet tillav
utgår frånkortfilm och spelfilm. De därprocentsatser som anges

de beräkningar jag gjort med hänsyn till vad i kapi-sågssom som
6tel intäkterna till Filminstitutet. Procentsatserna kan fast-om

ställas först efter slutliga förhandlingar och skall i nuläget sessom
finansieringsnivån.konkretisering den mig angivna Meden av av

mig angivna förutsättningarna intäkter se kapitelde vad avserav
långfilmer %6 skall till svenska 73 de fördel-stödet vara av

41 % används till stöd förningsbara medlen. de medelav som
långfilmer §9 %användas till förhandsstöd och skallsvenska skall

bådatill efterhandsstöd. För stödformerna gälleranvändas att
filmproduktion.till värdefull svenskstöd skall lämnas

får kostnader till högst 80 % fil-Förhandsstödet täcka avupp
produktionskostnad, dock högst med visst belopp. Detta se-mens

styrelsen. Filmensjag beslutasbelopp kunna pro-anser avnare
tolkning inte enbart di-ha vid ochduktionskostnad bör avseen
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di- 105för filmenskostnader SOU 1991produktionskostnader ävenrekta utan
skallkostnadsram Kapitelfilmens 5marknadsföring. Inomstribution och
rikt-distribution. Enochmarknadsföringförha avsattsresurser

ifilm produceraddistribution börfilmenspunkt för att envara
för-samtidigt. Besluttio platserpremiärhaSverige kan om

finansiering är löst,totalafilmensfattas närenbarthandsstöd kan
marknads-distribueras ochskallfilmenklan hurdet ärnärsamt
arkivlägg-tillliv framfilmensskallbeslutstillfälletVidföras.
styrelsenviktigtsynnerligendetfinner attklar. Jagningen vara

så filmproducen-medelfilmstöd attvid sina beslut reserverarom
beslut för-Vidsin film.marknadsföraförhar omattten resurser

i erfor-filmen kan görasdärför klartdethandsstöd skall attvara
fattassamtidigt kunnadärförBeslut börantal kopior.derligt om

parallelldistribution är ock-tillStödparallelldistribution.förstöd
biografstödet.fortsättningen deli aven

förhandsstödbedömningenkonstnärligadenförKonsulenter av

sådanfilmproduktionfrämjasyftar tillFörhandsstödet somatt av
fi-kunnainte kanochvärdekonstnärligt antassärskilthar som

särskiltbörsammanhangvillkor. I dettamarknadensnansieras
föranvändaskunnaskall attförhandsstödetuppmärksammas att
film.producerachansregissörerochproducenter attenge nya

StyrelsenÖver skallfrihetsgradengällerhuvud stor.att varataget
användasskallinteförhandsstödetuppmärksammadockbör att

efterhandsstöd.viafinansieringsinsådana kanfilmerför som
också förfilmerantalförhandsstödet bör ettMed hjälp av

in-behöverbarnfilmer förårligen Dessaproduceras.kunnabarn
förInomspelfilm.för övriggällerlängd ramendenhate som

utvecklingsarbetedel föravsättastyrelsenkanförhandsstödet en
för utarbetan-sådant anslagområde. exempel ärEttfilmensinom

för denKonsulenternafilmprojekt.förunderlag svararde av
avsättsmedeldevadävenbedömningenkonstnärliga somavser

område.filmensinomutvecklingsarbeteför
anställdastyrelsen haskallbedömningenkonstnärligadenFör

anställningtidsbegränsadskall haKonsulenternakonsulenter. en
beslutfattarstyrelseår. stiftelsens omärDet somhögst tre
styrelsenaktuelltblidet attundantagsfall kanifilmstöd. Endast
bedöm-konstnärligakonsulenternasstriderbeslut motfattar som

ning.

Efterhandsstöd

förslagenligt mittlångfilmer skallsvenskatillEfterhandsstöd
produk-filmensmilj.kr.8till högstkostnader avtäckakunna upp

godutgå filmertillEfterhandsstöd skall kunna avtionskostnad.

60



fårkvalitet och biografpublik.viss För filmstöd i efter-som att SOU 1991 105en
utgå långfilmhand skall kunna till skall inom ården efteren ett Kapitel 5

biografpremiären ha minst 30 000 betalande biografbesö-setts av
utgårkare. dåStöd milj.kr.med 4 Fullt utgåstöd kan när filmen

har 110 000 betalande biografbesökare.setts Fyra milj.kr.av av
utgåstödet bör vid 30 000 besökare, för sedan successivtökaatt

till fullt belopp vid 110 000 besökare. Det innebär stödet Ökaratt
med 500 000 kr. för varje ytterligare 10 000-tal biografbesökare.

utgår frånJag stiftelsens styrelse tillseratt det inte skeratt
oegentligheter försåldavad antalet biljetter. Det kanavser annars
löna sig för filmens ägare själv köpa biljetter tillatt beloppett

kan mycket lägre än vad kan utbetalas i filmstöd.som vara som
Enligt avtalsförslagets första paragraf stiftelsenskall hit-som

tills främja värdefull filmproduktion. l begreppet värdefull film-
produktion inbegrips det skall filmproduktionatt medvara en
kvalitet. När styrelsen beslutar efterhandsstöd ocksåskall denom
avgöra filmen har erforderlig kvalitet. Jag dock den-om attanser

prövning inte skall innebära än styrelsen givetvis i si-na annat att
beslut bör tillse filmer är pornografiskna att som naturav re-

spektive filmer våldspekulerar i erhålleroch rasism intesom
stöd.

erhållitFilm har förhandsstöd kan efterhands-ettsom ett
filmenstöd därigenom kan högre stödbelopp. Efter-om ett

dåhandsstödet blir mellanskillnaden mellan förhandsstödet och
efterhandsstödet. Denna möjlighet finnasbör för inte missgyn-att

långfilmer fått lågthar förhandsstöd,t.ex. ettna som men som se-
dan visar sig uppfylla de krav finns efterhandsstöd.ettsom

Kortfilm

utgårStöd till kortfilm f.n. produktionsstödsnämnden förgenom
kortfilm, A-anslaget och bidragde delasgenom utgenom som

konstnärsnämnden. föreslår 26Jag milj.kr., %dvs. 13genom att
de fördelningsbara medlen används till förhandsstöd för denav

svenskakortfilmen.

Begreppetsvenskfilm

svensk iEn film nuvarande avtal antal krav ärettansessom om
Producenten skall iuppfyllda. landet bosatt svensk med-vara en
svenskt eller sammanslutning el-borgare eller bolag svenskannan
Filmens produktion finansierasler institution. uteslutande med

artistiskakapital och den svenska insatsen medarbetaresvenskt av
påtaglig betydelse. Film tillkommit i samverkan mellanär somav

filmutländska intressen skall likställas med svensksvenska och
uppgår tillförutsättning den svenska kapitalinsatsenunder att
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1051991dels SOUochfilmenför attproduktionskostnaderna%25minst av påtaglig bety- Kapitel 5ärmedarbetareartistiskainsatsen avden svenska av
GemenskapenEuropeiskadenimedlemskapSverigesInfördelse.

detfilmsvenskdefinieramöjligtinteförmodligendet attär
idärfilmfilmsvenskdefinieravaltstället somiJag har attsättet.

minori-förekommandespråket Sverigeiellersvenskahuvudsak
tetsspråk används.

Biografstödet

till bio-betalasstödetdelkraftigt. EnBiografstödet byggs ut av
inne-publiksiffror. Dettabiografernasförhållande tilligraferna
desärskilt attbiograferna genommindredebl.a. gynnasbär att

Filminstitutet.någon avgift tillbetalarinte

Övriga avtalsfrågor5.4.8

gäller underår avtaletochblirföreslår avtalstiden attJag att sex
inteavtaletOm1998.december31l993-denjanuariden 1tiden
gö-år Försänder.i attmedautomatisktdet treförlängssägsupp

regelinförtsdetharavtaletijusteringar enmöjligt göradet attra år efterkontrollstationsförhandling tre av-hamöjlighet att enom
början.talets

förutsätteravtalsförslag attmittunderstrykavill attJag nytt
från upphovs-medelgöravtal attträffassamtidigtdet ett som

filmproduktion.svensktillförsrättsavgifterna
sitthaft tillutredningentidbegränsademed denharDet som

analysgrundligför avfunnitsinteförfogande utrymme meren
Filminstitu-SvenskaStiftelsenuppbyggnadenlämpligasteden av

såväl stiftelseur-avtaletmedordningennuvarande somDentet.
kanlämplig. Detmindreförefallerfinansieringsavtalkund som frå-Sådanahandlingar.hålla isär dessaframtideniskälfinnas att
medsambandiföremellertid att ta uppfinns det utrymmegor

avtal.förhandlingarna nyttslutliga ettde om

verksamhetenfilmkulturellaDen5.5

olikaflerai dagfinansierasverksamhetenfilmkulturellaDen
finansieringenideltarvideobranschernaochfilm-ochStatensätt.

filmkultu-tillfördelasmedelfilmfondensdelarvissaatt avgenom bio-avgiftmedeltillförsFilmfonden genomverksamhet.rell
fondentillförStaten me-videogram.avgifterochgrafbiljetter

reglerdeenligtfördelassedanstatsbidrag,direktadel somgenom
lämnar ytter-Därutöver statenvideoavtalet.ochfilm-ifinnssom

verksamheter.angivnasärskilttillbidragdirektaligare
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har i mitt förslag utgåttJag till film- frånoch videoavtalnytt SOU 1991 105
avtalet endast omfattar förstöd produktion och distributionatt Kapitel 5av

värdefull film, biografstöd, deltagande i internationell samproduk-
tion och andra filmproduktionmed sammanhängandeaktiviteter.

innebärDet avtalet inte kommer finansiera den filmkultu-att att
rella verksamheten. Jag har därvid förutsatt i särskildatt staten

målordning och omfattning den filmkulturella verksam-anger av
heten och uppdrar filminstitutet utveckla de aktiviteteratt som

målerfordras för uppställda skall infrias. För denna verksam-att
het betalar ersättning. Jag har förutsatt anslårstaten att staten

nivå,medel i nuvarande dvs. 64,2 milj.kr.
sådanEn och därmed följande arbetsfördelning mel-ansvars-

lan och övriga finner jagstaten angelägen.Denna tyd-parter vara
ligare ocksåansvarsfördelning bör underlätta arbetet inom filmin-
stitutet. Genom den mig föreslagna uppdelningen blir detav sta-

för finansieringen den filmkulturellaten verksam-som svarar av
heten och film- och videobranschema för finansie-som svarar
ringen filmproduktionen.av

5.5.1 Den nuvarande filmkulturella verksamheten

budgetåretFör 199192 lämnar bidrag till filmfondenstaten ett
påvid Filminstitutet 29 milj.kr. Den fördelas enligtsumman

film- och videoavtalets regler. Dessadetaljerade regler har tidiga-
redovisats i avsnitt så5.4.7. Inom för samtligare gottramen som

i fördelningen ändamålangivna kan olika filmkulturella aktivite-
inrymmas. Detta gäller stiftelsenster i produktionengagemang av

svensk film, spridning och visning värdefull film, stiftelsensav ge-
förvaltning ändamål,filmkulturellaoch stöd tillmensamma pro-

duktion och distribution värdefulla videogram och stöd förav
biograferna. 2 %Högst de fördelningsbara medlen kan avsät-av

verksamhetsåret fårUnder 199192tas som en reserv. reserven
användas för stiftelsens förvaltning och filmkultu-gemensamma

ändamål.rella
l specialdestinerade budgetåretstatsbidrag för 199192 har det

sammanlagt 35 229 000 kr. Därav 516har 3 000avsatts kr.avsatts
för produktionsgarantier till svenskakortfilmer, 10651000 kr. för
främjande spridning visningoch värdefull film, 6 895 000av av

ändamål,bidrag för filmkulturellakr. 0257 000 kr. för bi-som
till filmkulturelladrag insatser för barn och ungdom, 5 000 000

för stöd till biografer 2 142kr. och 000 kr. för bidrag till projekt
filmområdet.

oförändrade5.5.2 omfördelade statliga anslagmen

För det möjligt konsekvensernagöra ändratatt att ettse av an-
svarsförhållande områdetför det filmkulturella görs alla beräk-
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ansvarsförhållandet hade ändrats för 1991 105ningar och analyser SOUsom om
budgetåret 199192. Kapitel 5

utgångspunkt för mina överväganden haJag kommer att som
film-ekonomiska inomsittinte minskaratt staten engagemang

området. förslag till fördel-jag kommer lämnaDet innebär att att
Fördelningsförslaget kommer haning 64 229 000 kr. att somav

utgångspunkt filmkulturella skallnuvarande verksamhetendenatt
Fördelningsförslagetoförändrad omfattning.bedrivas ikunna

så inte mins-filmkulturella verksamhetenskall uppfattas denatt
läggaDet ankommer sedanmitt förslag.kar attstatengenom

området. samband med defilmkulturella Iuppdrag inom detut
efterfrågar, vilka eko-uppdragen bör vad staten samtstaten ange

stå blirförfogande. Förfaringssättetnomiska kan tillsomresurser
be-offert och det ankommerFilminstitutet lämnar attattmer

naturligtvis fulltförkasta offerten. Deteller ärställaren att antaga
någonsammanhang väljamöjligt för i detta attstaten att annan

Staten bör vid sin beställ-utföra filmkulturella beställningarna.de
åtminstonemål långsiktiga former anvisa medeli ochning ange

treårsperioder.under
måste förde-verksamhetenfilmkulturellaKostnaderna för den

tillför förStatenfilm- och videoavtalet.mellan ochlas statenom
budgetåret Filminstitutet,filmfonden vid199192 29 milj.kr. till

I mittvideoavtalets regler.enligt film- ochför sedan fördelasatt
någrainte tillföravideoavtal skalltill film- ochförslag statennytt

till filmfonden.pengar
anslåOckså anslag faller bortspecialdestineradebehovet attav

gälleravtalet. Dettafinansieras viaeftersom i mitt förslagde sam-
består följande16658000 kr. ochmanlagt poster.av

516 000 kr.3kortfilmerProduktionsgarantier till svenska
0005 000 kr.Biografstöd

000 000 kr.6och EurimagesNordisk Filmfond
142000 kr.2kortfilmför stöd tillKonstnårsnâmnden

nuvarandedenomfattningenekonomiskaDen5.5.3 av
verksamhetenfilmkulturella

möjligtinteredovisning detgörekonomiska attFilminstitutets
verksamhe-filmkulturelladenomfattningenexaktaden avange

ten.
beskriva kostna-delstillsyftarredovisningenföljande attDen

delsverksamheten,filmkulturellanuvarandeför dendema ge un-
bidragenstatliga totalahuruvida debedömningförderlag aven

filmkulturelladeverksamhetfinansiera dagenstillräcker att
effektiviteten itillställningtagitdärmed inteområdena. harJag

beståskallfördelningennuvarandedenverksamhet,dagens om
måstefrågaDennaområden tillkomma.bör mereller nyaom
upphand-kommandemedsambandingående idiskuteras statens
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framhållittidigarefilmkulturella Som jag 1991 105ling tjänster. SOUanserav
ifrågasättermålstyrd.skall Jagjag upphandling Kapitel 5att statens vara

uppdelning tilldagensupphandlingdärför vid kommandeom en
delar lämpliga.alla är den mest

ifrån förutgår anslagtotalajagI mitt räkneexempel statens
anslagbudgetåret ned detta199192 64 229 000 kr. och räknar

år.förde budgeterade kostnadernamed samma

filmvärdefull5.5.3.1 Spridning och visning av

visningspridning ochfrämjauppgifterEn Filminstitutets är attav
film.förallmänhetenintresset hosvärdefull film, ökasamt attav

visningsorganisa-i samarbete medDetta direkt ellerarbete sker
inom filmenssammanslutningartioner, andrafilmstudior och

område. för möj-rollspelarorganisationers arbeteDessa storen
i synnerhet gällerbiograf ochkvalitetsfilmligheterna att se

budgetåretpå Fördetta visningar och medelstoramindre orter.
ändamål i specialdestinerat651 000 kr.199192 tillförs 10detta

videoavtalet.ochfilm-statsbidrag och 6,2 milj.kr. genomca
budgetåret medelsanvänd-199192Filminstitutet beräknar för en

det sättetberäknas skening 16,1 milj.kr. Fördelningen att
film-visningsorganisationer och7,6 milj.kr. används för tillstöd

video förmedför lokalt arbetefestivaler, 4,5 milj.kr. används
till import ochför stödmilj.kr. användsbarn och ungdom, 1,7

ochför fraktstödanvändskvalitetsfilm, 1,2 milj.kr.lansering av
tidskriften Tu-föranvänds700 000 kr.breddning repertoarer,av
projekt.speciellaanvänds för400 000 kr.och film ochsen en

spridningvadJag räknar med statens avseratt engagemang
storleksordningenfortsättningsvis ärvisning filmoch även avav

år. statliga medlendeinnebär16,9 milj.kr. Detta att avper
återstår 329000 kr.47fördela64 229000 kr. det att

ändamålfilmkulturella5.5.3.2 Bidrag till

budgetåretändamål förärfilmkulturellatillStatens bidrag
anslogsdeHuvuddelen000199192 6 895 kr. avresursernaav

öka-Riksdagenproposition.vårriksdagen regeringens1991 utöver
förslag.regeringensmilj.kr. utövermed 5totala anslagetde det
cine-bibliotek,arkiv,filmrataurering,förmedel användsDessa

visningsverksamhet.biografer ochtidskrifter,matek,
hakommer attmedräknar sammaJag statensatt engagemang
6 895 000oförändratblirkostnadenochomfattning attsom nu

åter-000229 kr.64medlenstatligadeinnebärDettakr. att av
434 000 kr.står 40fördeladet att

65



1991 105barn och ungdom SOU[filmkulturella insatserför5.5.3.3
Kapitel 5

ungdomoch ärför barnfilmkulturella insatserbidrag tillStatens
används för stöd-budgetåret 000 Medlen199192 7 025 kr.för att

filmkulturella insatser,ungdomsprojekt förochlokala barn-
och förstudiematerialfilmpedagogisktolikaproduktion slagsav

budgetåret 199192filmklassiker. Förkopiorframställning av av
och skol-stöd till lokala barn-användas för4,1 milj.kr.beräknas

1,2aktiviteter ochfilmpedagogiskatillbioprojekt, milj.kr.1,7
filmklassiker.kopiormilj.kr. för framställning avav

hakommerJag räknar med attatt statens sammaengagemang
in-025 000 kr. Dettablir 7kostnadenomfattning och attsom nu

återstår229 000 det64 kr.medlende statliga attnebär att av
409000fördela 33 kr.

Värdefulla videogram5.5.3.4

3 %används lägstvideoavtaletEnligt nuvarande film- ochdet av
distribu-produktion ochtillfördelningsbara medlen för stödde

budgetåret 199192 beräknasvärdefulla videogram. Förtion av
film-förslag tillför mittbli 4 650 000 kr. Inom nyttdet ramenca

några tillavsättningar för stödinte skettvideoavtal har detoch
videogram. Jagvärdefulladistribution attproduktion och anserav

filmkulturellaför detligger inomdet ansvaret.ramen
ochverksamhetenför den atträknar medJag att staten svarar

deinnebär000 kr. Detta4 650oförändratkostnaden är att av
återstår fördeladet000 kr.medlen 64 229statliga att

00028 759 kr.

Övrig verksamhetfilmkulturell5.5.3.5

får för-23 % devideoavtal högstfilm- ochgällandeEnligt avnu
förvalt-för stiftelsensdelningsbara medlen avsättas gemensamma

budgetåret 199192 beräk-ändamål. Förfilmkulturellaning och
avsättsdetavtalsförslagEnligt mitt650 000 kr.35det bli canas

för1993januariden 1prisläge8 milj.kr. iavtaletsinom ram
motsvarandeberäknarJagför verksamheten.kostnader att sum-

täckaFörbudgetåret 7,5 milj.kr.199192 är atti prisläge nu-ma
verksamhetdäri inrymdochadministrationskostnadervarande er-
administratio-verksamheten och000 kr.därför 28 150fordras om
innebärDettatidigare.omfattning attskall ha avsomsammanen

återstår 609 000 kr.fördeladetmedlenstatligade att
svenskproduktioniför stiftelsensInom avengagemangramen
förslagmittenligtverksamhet,kulturellvissfinns detfilm somen

verksamhetenför denberäknarJagfinansierasskall staten.av
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609 000 kr., vilket innebär 64 229000de statliga medlen kr. SOU 1991 105att
sini helhet har fördelats. Kapitel 5
Slutsatsen blir Filminstitutet med oförändrat statsbidragatt ett

kan bedriva filmkulturell verksamhet minst omfatt-en sammaav
ning den nuvarande. Jag är betydandeövertygad attsom om ra-
tionaliseringar kan göras den tydligare arbetsuppdelninggenom

föreslår.jag Ytterligare kan frigöras institutetattresurser genom
omprövar viss verksamhet, den med andra importörer kon-t.ex.
kurrerande importen utländska filmer. Det ankommer i förstaav
hand institutets styrelse och ledning lägga förslag redo-att som

uppnås.visar vilka besparingar kan De medel därvidsom som
kan frigöras bör styrelse ledning för insatseroch disponera in-

ändamål.för filmkulturellaom ramen

5.5.4 Stiftelsens förvaltning och filmkulturellagemensamma
ändamål

detta avsnittI redovisas utförligare användningen medel underav
ändamålet förvaltning och filmkultur. Enligt vadgemensam som

uppgårsägs under 5.5.3.5 dessa medel tillsammantaget
65035 000 kr., 500 000 kommer finansieras via7 kr. attvarav ca

det finansierasavtalet. Redovisningen den delnya avser som ge-
E-åndamåletfilm- och videoavtalet fi-och de delarnom som

nansieras särskilda statsbidraget till filmkulturella än-detgenom
damål.

Avsikten med denna redovisning den skallär utgöraatt ut-en
gångspunkt för filmkulturella tjänsterden upphandling av som

enligt mitt förslag skall för kommande avtalsperiod.görastaten
insatserna.Jag har inte haft möjlighet värdera de nuvarandeatt

Några redovisas i avsnitt 5.5.5.allmänna synpunkter
Redovisningen det ekonomiska utfallet förkommer att avse

budgetåret redovisa siff-199091, eftersom det inte möjligtär att
budgetåret iför 199192. Verksamheten kan delas de-treuppror

service, filmfrâmjande verksamheterlar, nämligen administrativ
och filmkulturella verksamheter.

Administrativ service5.5.4.1

bedriver verksamhet inteFilminstitutets administrativa enhet av
för verkställandeNettokostnaden denadministrativenbart natur.

direk-finns förutom de000 kostnaderna4 859 kr. lledningen var
för specialsats-ledningför styrelsen ochkostnaderna postenta

olika verksamhets-Filminstitutetsinitiativ inomningar och nya
områden.

000 och avdel-5 517 kr.nettokostnad ärPersonalavdelningens
personalfrågor personalad-ochför institutetsningen har ansvaret
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också rad servi-för 1991 105Avdelningen SOUministrativa uppgifter. ensvarar
Eko-biografer i Filmhuset.institutets Kapitelcefunktioner och för 5även

Avdelningen4 250 000 kr.nettokostnadnomiavdelningens var
arbetsuppgifter inomförekommandeför traditionellt ensvarar

svenskastatistik deför olikaekonomiavdelning och typer omav
videogrammarknaden.biograferna och

0002 392 kr.förlag kostadeför information ochAvdelningen
ochför all internövergripandeAvdelningen har det ansvaret ex-

Förlagsverksam-Filminstitutets verksamhet.informationtern om
verksamhe-filmkulturellaredovisas under denheten kommer att

ten.
000439 kr. Fas-överskott 4Fastighetsavdelningen visar ett

underhåll Filmin-serviceför ochtighetsavdelningen avansvarar
till bygg-50 % Filmhuset hyrsstitutets fastigheter. Cirka utav
byggnads-detsammanhang bör nämnasnadsstyrelsen. I detta att

från marknadsmässig1993januaristyrelsen lden att ta utavser
så tomträtts-innebärai fall kommertomtrâttsavgäld, vilket attatt

ökade4,6 milj.kr. Av denmedavgälden kommer öka tom-att ca
ochfalla Filminstitutettrâttsavgälden bör hälften kostnadenav

hälften byggnadsstyrelsen.kostnadenav

verksamhet5.5.4.2 Filmfrâmjande

avdelningensker bl.a.filmfrämjande verksamhetenDen genom
000901avdelningenNettokostnaden förför film publik.och var

lokalaroll i detfilmensAvdelningen i uppgift stärkakr. har att
förpublikintressetför ökaolika insatserkulturlivet attgenom

föromfattande verksamhetbedrivsfilm biograf. Det atten
Avdel-för och ungdom.filmkulturellt arbete barnstödja lokalt

i regio-utvecklingsarbetenärvarandebedriver förningen treett
biografer-publikenmetoder för ökahittaSyftet är attattner.
ocksåharfilm. Avdelningenutbudetbreddaoch egenatt avna

Enkontakt medi närafilmpedagogisk verksamhet mottagarna.
lanserings-import- ochförverksamheten ärdel ansvaretstor av

stöd.
videoav-000 Det är703 kr.kostnaderVideoavdelningens var
distri-vadverksamhetinstitutetsfördelningen avsersvararsom

marknadsföringenförvideo.värdefull filmbution samt avav
filmerna.de

Avdelningen090 000 kr.2kostnaderUtlandsavdelningens var
svenskafilm ochsvenskinformeraför i utlandetatt omsvarar

organisationenavdelningensköterfilmartister. Dessutom av
kulturfrågor interna-ochallmännafestivaler,deltagande isvenskt

medsamarbeteomfattandecinemateksfrågor. Det skertionella ett
Avdel-filmmanifestationer.olikainstitutetSvenska typer avom
filmerförsäljningenockså internationellaför denningen avsvarar
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ägs institutet för flertaletoch samproduktioner för 1991 105SOUsom av samt
uppdragsverksamhet. Kapitel 5

Avdelningen för teknisk information och utveckling kostade
828 000 kr. Avdelningen för stödja stimuleraoch denattsvarar
professionella film- videoproduktionenoch i form fortlöpandeav
information. informationen sker främst tidskriftergenom egna

publikationer.och
Visningsavdelningens kostnader 6 000313 kr. Avdelningensvar

huvuduppgift är bedriva distribution i filmerolika formeratt av
producerats med stödmedel film dis-saknarsamtsom annan som

tribution. Vidare har avdelningen för institutets förvärvatt svara
visningsrâtter till kvalitetsfilm, visningar filmer.dessasamtav av

Målet år göra okänd film känd introducera filmoch i Sve-att att
rige kommersiella skäl inte skulle ha kommit till landet.som av
Distributionen biograffilmer sker bl.a. Filminstitu-av egna genom

biografer. En del avdelningens verksamhet årtets egna annan av
frånden har övertagit distributionen kommersiella distributö-att

för tillgångdet sättet det finns åld-att garantera attrer, en
film.re

5.5.4.3 Filmkulturella verksamheter

Inom för de filmkulturelia verksamheterna finns institutetsramen
filmarkiv. Kostnaden för arkivet 4 588 000 Arkivetskr. hu-var
vuduppgift är bevara det svenskafilmarvet eftervärlden. Ar-att

såkivet i omfattning möjligt hand den utländskatar stor som om
film distribuerats Sverige.har i Antalet titlar i arkivet ärsom mer
än 13 000. Cinemateket bygger till del sin verksamhetstor att

låna frånde kan filmer filmarkivet. arkivetsEn delannan av
verksamhet restaurering filmer kopieratsär gamla harav som

måstenitratbas. Dessa filmer omkopieras föroch attrenoveras
kunna bevaras för framtiden.

Cinematekets 182000 uppgiftkostnader 4 kr. och dess ärvar
visa i första film utländsk film. Cinema-hand klassisk ochatt ny

biografbesökareteket har 10 000 och antalettotalt medlemmarca
budgetåret 199091 68 000. Under tidsperiodvar samma gavsca
300 föreställningar.1ca

518 000 TidskriftenTidskriften Chaplin kostade 2 kr. är en av
filmtidskrift.Sveriges kulturtidskrifter och Nordens störstastörsta

i nuläget 5 100Den har prenumeranter.ca
förlag vadför avdelningen information ochKostnaden var av-

vissaskrifter266 förlagsdelenförlagsdelen 000 kr. Inom utgesser
filmområdet.inom

4 503 000 kr. Av-Dokumentationsavdelningens kostnader var
består affischar-klipparkiv bild- ochbibliotek,delningen samtav

Ge-för filmlitteratur.huvudbibliotek i SverigeBiblioteketkiv. är
skrivs film,vadverksamhet bevakasklipparkivets omsomnom
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från film-material kommer 105TV och video. Likaledes bevaras SOU 1991som
från affischarkivet samlarfilmfestivaler. Bild- ochbolagen och Kapitel 5

underlät-film. För internt ochbilder och affischer att externtom
filmda-för närvarandehantering filmfakta byggs detta upp enav

tabas.
000315 kr. l..aborato-för RotebrolaboratorietKostnaderna var

ocksåLaboratorietfilm. arbetarriet skadadtvättar och renoverar
lång-behandling film förskyddsbehandling film,med samt avav

tidsförvaring.
budgetåret för199091 Filminstitutet kostnaderUnder hade

avdelningen. Avdelningen harden produktionstekniska numera
varför sinadet skall bärablivit dotterbolag till institutet,ett egna

kostnader.

5.5.5 Vissa verksamhetensynpunkter

för utredning-inte inom angiven tidsramDet har varit möjligt att
genomgångorganisatorisk Filmin-ekonomisk ochgöra aven en

i första hand börstitutet detoch dess verksamhet. Jag attanser
i anslutning till avtalankomma styrelse och ledning nyttatt ett

sådan hjälpeventuellt medverksamhetengöra översyn aven av
konsulter.externa

avtalskonstruktionen och denGenom mig föreslagnaden avav
i filmkultu-verksamhetmig föreslagna delningen institutets enav

filmstödsdel avtaletsför ochrell del staten somensom svarar
rationaliseringsmöjlig-finns icke oväsentligaför detparter svarar

verksamheterna.inom redovisadeheter de ovan
Ovanstående också skulle kunnavisar institutetredovisning att

renodladtydligare ochgenomföra rationaliseringar mergenom en
nuvarande verksam-uppfattar denorganisatorisk verksamhet. Jag

så delvis harinstitutetavdelningarna inomde olikaheten att ar-
olika avdelning-organisatoriskt splittradebetsuppgifter ärsom

sådan dubbelarbete.i sig tillordning lederEnar.
bio-hyr dessutomi Filmhuset ochbiograferInstitutet har egna

biograf-Sverige ärGöteborg och Malmö.grafer i Stockholm, ett
medve-lönsamhetsproblem. Jag ärbiografernaland. hartätt men

i filmarki-film finnsbiografer kan visainstitutetsattten somom
biografer. Minför andramöjligheten inte finnsdenoch attvet

bio-skaffa ytterligareskall siginstitutet inteblir dockslutsats att
inte detbör prövaallvarligtinstitutets styrelsegrafer och omatt
hyrdes.biografverksamhet i ställetnuvarandeeffektivare omvore
verk-bedrivariskermedalltid förknippatDet år attstora egen

samhet.
film,importverksamhetbedriverFilminstitutet aven egen
film.till andra importörerstödinstitutetsamtidigt avgersom

erhåller stödmed deinstitutet konkurrerarinnebärDetta somatt
konkurrerarinstitutetdetfrån delvis innebärinstitutet och att
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rimligt institutet stöd-finner det SOU 1991 105med filmbranschen. Jag attmer
till importörer och intede stödfilm Kapiteljer import 5att gerav genom

sådant förhållningssätt inne-film. Ettmed importsjälva sysslar av
framgångsrika kva-importörerstöd tillinstitutet kanbär att avge

begränsastillverksamhetlitetsfilm, samtidigt institutets egnasom
skall stöd.ställning tillatt ta somvem

filmkultur börbeställningInför framtida staten tastatens av
detfilm skall ske. l nuläget skerarkiveringenställning till hur av

samtidigt detFilminstitutet,filmarkivering somgenomen av
för arkivering ljud ochmyndighetfinns statlig avsom svararen

bild.
verksamhet, tillinternationellFilminstitutet har storasomen

framtidaInför sinSvenska institutet.sin motsvarighet idelar har
ställning arbetsfördelningen börtill hurbeställning bör tastaten

nuvarandeinstitutet. DenFilminstitutet och Svenskamellanvara
det intedubbelarbeteförenad medordningen kan attgenomvara

grânsdragningar.finns klara
Även bedrivsproduktionstekniska avdelningenden numeraom

Filminstitutet moder-Svenskadotterbolagsärskilt ärett somsom
ögonblickdetför verksamheten. Iföretag helt och fullt ansvarig

uppstår kravFilminstitutetnegativa resultat drabbas attav
beroendeförhållan-Dettabidrag.kostnaderna skall täckas genom

påtagligt kapital ärdotterbolagetsde är mycket egetattgenom
måstelågt. omprövastyrelsenmin uppfattningmycket Det är att

sådan Om den bedömsverksamhet.riskfylldisitt engagemang en
mål filmavtaletdeför ochvärde branschenha angerett stort som
ovillkorligen ske.kapitaletdetförstärkningbör egnaen av
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6 Finansieringsfrågor SOU 1991 105
Kapitel 6

I regeringens proposition filmstöd prop. 19909181 redovi-om
årsde ekonomiska konsekvenserna förlängningen 1982sas av av

anslagsfrågorfilm- och videoavtal, i sambandmed det statli-samt
filmstödet.ga
Avtalet innebär tidigare angivits filmfonden vid Film-attsom

institutet tillförs intäkter avgifter biografbiljetter ochgenom
påavgifter hyrvideogram och köpvideogram. Avgiften biljett-

intäkterna är 10 % avgiftenoch gäller för de biograferna.större
Biografer fem föreställningarhar högst vecka betalarsom per
inga avgifter. Avgiften för varje hyrvideogram 40 kr. och avgif-är

för varje köpvideogram kr.är 15ten
budgetåretFör från199192 beräknas intäkterna avtalet bli

110 milj.kr. Denna fördelar sig med 70 milj.kr. bio-summa ca
grafavgifter frånoch 40 milj.kr. videogramavgifter. Utöver bio-ca
grafavgifter och videogramavgifter tillförs filmfonden statsbidrag,

frånbidrag Sveriges frånTelevision AB och ränteintäkter fondens
kapitalförvaltning. budgetåretStatsbidraget för 199192 29år

frånmilj.kr. Bidraget Sveriges Television AB och ränteintâkterna
beräknas bli 16 milj.kr. för tidsperiod. Totalt detca samma ger
155 milj.kr. ändamåltill filmfonden, för fördelas till olikaatt en-
ligt avtalets fördelningsnyckel.

6.1 Nuvarande avtal och statsbidrag

ändamålavtaletI finns till filmfondenreglerat vilka skall använ-
ändamål.das, fördelningen mellan olika Dessa detaljeradesamt

regler har tidigare redovisats 5.4.7.i avsnitt 1 räknat inne-pengar
budgetåretbår detta för 199192 för stiftelsensatt egna engage-

i produktion film disponeras 31 milj.kr., försvensk lägstmang av
produktion film 58,9 milj.kr., för produktionsstödsvensk lägstav
för 6,2 för visningsvenska kortfilmer lägst milj.kr., spridning och

värdefull film lägst 6,2 milj.kr., för stiftelsens gemensammaav
ändamål 35,65 milj.kr., förförvaltning och filmkulturella högst

åtgärder 4,65film- videobranschernabranschfrämjande inom och
värdefulla vi-för till produktion distributionmilj.kr., stöd och av

4.65biografer lägstlägst 4,65 milj.kr. och för stöd tilldeogram
milj.kr.

filmfondenför fördelning enligtfinnsUtöver de medel som
budgetåret statsbidrag.199192 specialdestineradeförtillkommer

för produktionsstöd tillstatsbidragenspecialdestinerade ärDe
för främjande spridning och3 516 000kortfilmer kr.,svenska av

73



filmkultu-000 till10651 kr., för bidrag 105visning värdefull film SOU 1991av
ändamål filmkulturella insatser för6 895 bidrag till000 kr., Kapitel 6rella

biografer 5 000 000 kr.000 stöd tilloch ungdom 7 025 kr.,barn
filmområdet 0002 142 kr.till projektoch för bidrag

fördelning och deeffekterna filmfondensDe sammanlagda av
fördelningföljandestatsbidragen innebärspecialdestinerade

ändamålolika

milj.kr.BeloppAndamål
31,0Stiftelsens egnaenñagemang 58,9spelfilmProduktionsstöd
9,7Produktionsstöd till kortfilm
16,9filmvärdefullS ridning visningoch av filmkulturellaför förvaltning och div.ostnader

ändamål 48,9
åtgärder 4,7Branschfrämjande

9,65Biografstöd
disponerasProjektbidrag för kortfilm avsom 2,1konstnärsnämnden

181,5Summa

svensk film beräk-produktionstiftelsens iAv avengagemang
budgetåret föranvändas bidrag tillför 199192 5,5 milj.kr.canas

för bidrag2,2 milj.kr. användasnordiska filmfonden ochden ca
Europarådets svenskabi-samproduktionsfond Eurimages. Dettill

enligt Europa-vad det skalldraget till Eurimages år lägre än vara
rådets bidragetberäkningarna skallberäkningar. Enligt de vara ca

budgetåret stöd till spelfilm beräknas3,6 milj.kr. för 199192. För
6 milj.kr. Inomför till kortfilm15,5 milj.kr., och stöd ra-caca
dokumentärfilm,tillspelfilm finansieras stödför stöd tillmen

be-kortfilmsdelen är halvasärredovisas inte.andelen Inommen
i undantagsfall habarnfilm kanför barnfilm ochloppet avsatt en

kortfilm. Under förut-den inte kanlängd, gör att ansesvarasom
filmsvenski produktionstiftelsenssättning att avengagemang

ändamålen effekterna följandeblirövrigafördelas vissa deav
från58,9 milj.kr. ån-film tilldelas lägstProduktion svenskav

långfilmer 15,5 milj.kr.damålet ochtill svenskaproduktionsstöd
produktion svenskfrån ändamålet istiftelsens avengagemang

74,4 milj.kr.stödet lägstfilm. Totalt blir
milj.kr.lägst 9,7kortfilmer blirProduktionsstödet till svenska
6 milj.kortfilmer ochfrån ändamålet svenskaproduktionsstöd till
svenskproduktionfrån ändamålet istiftelsenskr. avengagemang
skallmilj.kr. Till den15,7stödet lägstfilm. Totalt blir summan

för stödkonstnärsnåmndendisponerasföras 2,1 milj.kr. avsom
kortfilmer.svenskatill

sammanfattningsvis be-enligt kanfördelningFilmstödets ovan
nedanståendetabellskrivas genom
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1991; 105fördelning SOUñlmstödetssammanlagdasvenskaDet
l 6Kapue- . .Beloppmi1j.kr.Ändamål

74,4Spelñlm
58,9produktionsstödvarav 15,5stiftelsensegnaengagemang

17,8Kortfilm
9,7produktionsstödvarav 6,0stiftelsensegnaengagemang
2,1konstnärsnämnden

92,1Summa

2enligt innebär denSamtliga beräkningar attovan reserv
fördelats olika ända-%, enligt filmavtalet, inte harfinnssom

mål. fårbudgetåret stiftelsens199192 den användas förFör ge-
ändamål.förvaltning filmkulturellaochmensamma

6.2 avtalEkonomiska effekter ett nyttav

5.4.6 redovisat min olika avgifter.Jag har tidigare i avsnitt syn
avtalmöjligt konsekvensernaFör göra det ett nyttatt att re-se av

dovisar jag avtal hadede ekonomiska effekterna, ett nyttsom om
budgetåretgällt för 199192.

Biografavgiften % biljettintäkterna ochoförändrat 10är av-av
giften definieras i det nuvarande avtalet. Dettasättsamma som

70 milj.oförändrad intäkt till filmfonden kr.ger en ca
intäktVideoavgifterna oförändrade. Totalt dettaär ger en

40 milj.kr. filmfonden.tillca
från videogramavgiftenDen intäkten biografavgiften ochtotala

det nuvarandeblir 110 milj.kr., vilket är summa somca samma
avtalet ger.

upphovsrättsavgiften oinspelade videokassetterEn del av
filmproduktion. Avgif-till svenskkommer användas för stödatt

nivå upphovsrättsliga organisa-fastställs regeringen. Dentens av
å Filminstitutet överföraträffar sida medtionen sin avtal attom

till institutet. Jag förutsätterviss denna avgiftprocentandel aven
föreslåsavtal detför dettaavtalstid skall gällaatt som somsamma

avtalet träffas samtidigtgälla för film- videoavtalet ochoch att
4.7.1 föreslagitfilmavtalet. i avsnittmed har tidigareJag att re-
avgiften oinspeladeupphovsrättsligageringen fastställer den

avgiften upphovsmännendeltill 18 kr. Denvideokassetter somav
tillupphovsmännenfilm kommerstöd till svenskföravsätter go-
för densjälvaupphovsmännendet ärdo svararatt somgenom

med upphovsmännen ärfilmproduktionen. räknarJagsvenska att
40 %innebärFilminstitutet,träffa avtal med attberedda att som

Filminstitutet.tillfalleravgifternaupphovsrättsligade influtnaav
oinspelade video-försäljningenBudgetåret 199192 beräknas av

film-skulle innebäravilket8,7 band,miljoner attkassetter bli ca



fonden tillförs 63 milj.kr. I det nuvarande avtalet finns det inga SOUca 1991 105
frånintäkter upphovsrättsavgift.en Kapitel 6

Sveriges årligtTelevision AB lämnar bidrag till filmfondenett
års5 milj.kr. 1982i prisläge, minst likasamt storen summa

samproduktion och förvärv budgetåretvisningsrâtter. Förav
199192 beräknas bidragsumman bli 9,3 milj.kr. Jag har tidiga-ca
i avsnitt 5.4.2 redovisat min televisionens imedverkanre syn

avtal och räknar därför Sverigesett nytt Television AB bidraratt
årligtmed belopp också20 milj.kr. Jag förutsätter Nordiskatt

Television AB medverkar villkor förgäller Sveri-samma som
Television AB. Det årligtinnebär företaget bidrar medges att ett

belopp 10 milj.kr. Totalt innebär det televisionsföretagenatt
årligen bidrar 30 frånmed milj.kr. Detta är ökning nuvarandeen

Ökningen9,3 milj.kr. till 30 milj.kr. blir totalt 20,7 milj.kr.ca ca
Rånteintäkterna beräknas till 13 milj.kr. och ökningen berorca

filmfondens kapital kommeratt högre i detänatt vara nuva-
rande avtalet.

Den totala fördelningsbara enligt nuvarande avtal ärsumman
155 milj.kr. Den fördelningsbara enligt mitt förslagca summan

blir 216 milj.kr., vilket gör det möjligt genomföra svenskca att en
filmpolitik nivå.högen

6.3 Den ekonomiska fördelningen i avtalett nytt

För kunna jämföra effekterna det nuvarande avtaletatt ochav
föreslagnadet avtalet redovisar jag konsekvenserna, detsom om

budgetåretavtalet hade gällt för 199192.nya

6.3.1 Samproduktionsfonder förvaltningskostnaderoch

l det mig föreslagna avtalet skall bidragen till den nordiskaav nya
Europarådetsfilmfonden tilloch samproduktionsfond Eurimages

budgetåretbetalas avtalet. För 199192 avgiften 5,5årgenom ca
milj.kr. till den nordiska filmfonden och 3,6 milj.kr. till Euro-ca
parådets samproduktionsfond. Jag förutsätter i detta sammanhang

Sverige betalar hela sin medlemsavgift baraoch inteatt som nu
går återförsdel. Bidragen till dessa fonder till medlems-en som

länderna fonderna används för europeiska film-olikaattgenom
projekt. ef-Den totala avgiften till fonderna 9,1 milj.kr. ochär ca

återstår fördela 207 milj.avdrag den kr.ter posten attav ca
Enligt belopp föravtalsförslaget skall bestämt användasett

institutets förvaltningskostnader. Förvaltningskostnader iavser
institutet bedrivasammanhang de kostnader har fördetta att

ii finns den-verksamhet i enlighet med vad sägs avtalet. Detsom
jämföra det nuvarande avtaletsdel inga möjligheter mellanattna

ändamål filmkulturel-för förvaltning ochstiftelsens gemensamma
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ändamål och det avtalsförslaget. Filminstitutet gjorthar SOU 1991 105nya
vissa beräkningar avtalet.förvaltningskostnaderna i det Kapitel 6av nya
För del vill jag konstatera förvaltningskostnaderna, medattegen

låga,den föreslagna avtalskonstruktionen relativtbör kunna vara
påverkasde inte finnsi nämnvärd grad de beloppsamt att av som

fördela enligt avtalet. därförJag räknar med beloppatt ettatt
kostnadsnivå8 milj.kr. är rimlig för institutets förvaltnings-en

sådankostnader inom för avtal. En gör detett nyttramen summa
möjligt minst fyraha konsulenter. Efter för dessakost-avdragatt
nader finns det 199 milj.kr. fördela ända-enligt avtaletsattca
målsbestämmelser.

6.3.2 Filmproduktion

I det nuvarande till spelfilmsproduktionenavtalet kan stödet be-
räknas lägst 74,4 milj.kr. Inom för denvara ramen rymssumman

långfilmskaraktär.eventuellt tillstöd dokumentärfilmer Förav
beräkning den tabell avsnitt 6.1. tillgång-under Avav summan se
liga 199medel milj.kr. föreslagithar jag 145,3milj.kr. användsatt
till produktionsstöd för spelfilm. Detta de 73motsvarar procent

i avtalet. Detta innebär filmstödet för-näraattsom anges nog
sådan nivådubblas. Enligt min bedömning nödvändigär omen

svensk filmproduktion skall kunna fortleva sikt.längre Det är
också angeläget understryka uppfattasinte kanatt att summan

subvention eftersom branschens olika intressentersom en genom
filmavtalet funnit det kulturellt och ekonomiskt angeläget att
åstadkomma riskspridning. Samtliga bidrar till fi-bred parteren
nansieringen. stället för finansiera enstaka filmer görI att man
det Svenska Filminstitutet och dessfilmfond.genom

också påJag vill understryka hår angivna procentsatsernytt att
och belopp betrakta räkneexempel baseras denär att som som

uppnås.inkomstnivånväsentliga förutsättningen den angivnaatt
fåsSlutlig förrän vid slutliga förhand-klarhet detta kan inteom

tagits änd-lingar och, inte minst viktigt, förrän riksdagsbeslut om
lagstiftningen enligt mitt förslag.ring den upphovsrättsligaav

föreslår produktionförvidare det totala stödetJag att avav
% förhandsstöd och 85,3 milj.spelfilm 60 milj.kr. 41 tillavsätts

för-%. förutsättning helatill 59 Underkr. efterhandsstöd att
finansieringsandelenför produktionsstöd ochhandsstödet används

3-4till stöd för ungefär80 % räcker detvarje film maximalai är
Beräkning-dokumentärfilmer.och 2-3spelfilmer, 2-3 barnfilmer

genomsnittliga produktionskost-denantagandetbygger atten
förutsättning efter-Underför film.12 milj.kr.naden är attenca

får 8så maximalt stödfilmvarjehandsstödet används ettatt
båda fallenfilmer. Iför ungefär lltill stödmilj.kr. räcker det

produktionskostnadengenomsnittligasiffrorna denbygger att
12 milj.kr.filmför ären ca
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kortfilmspro- 105svenska 1991stödet till den SOUnuvarande avtalet ärI det
denberäkning17.8 milj.kr. För Kapitel 6duktionen lägst summan seavca

föreslår milj.kr. 13 %25,9avsnitt 6.1. Jagtabell under att av-
ökning jäm-kortfilmen. Detta ärför stöd till den svenskasätts en

sådan45 %. Enmilj.kr. dvs.8,1fört nuvarande avtalmed ca
kortfilmensvenskamöjligheter för denökning erforderliga attger

jagsammanhang harperspektiv. I dettaekonomisktklara sig i ett
statsbidraget till konstnärs-specialdestineradeförutsatt detatt

utgår.nämnden inte längre

Branschstöd6.3.3

åtgärderbranschfrämjandetillstödetI det nuvarande avtalet är
vilketmilj.kr.,4,7videobranschernainom film- och motsvararca

avtalsförslag har jag fö-medlen. I mitt3 % fördelningsbaradeav
för stöd tillmedlen fördelas% fördelningsbarareslagit 3 deatt av

åtgärder videobranscherna. Enochinom film-branschfrämjande
tillavdelas för stödsådan milj.kr.6fördelning innebär att ca

åtgärder. med det nuvarandejämförelseVidbranschfrämjande en
procentuelltoch1,3 milj.kr.ökning medavtalet innebär det caen

%.med 28innebär det ökning caen
vil-4,65 milj.kr.,biografstödet lägstdet nuvarande avtalet ärI

speci-medlen. Detfördelningsbara3 % deket lågstmotsvarar av
biograf-varför det totalamilj.kr.,statsbidraget 5aldestinerade är

jagavtalsförslag haruppgår mitt9,65 milj.kr. Itill minststödet
fördelas till bio-medlenfördelningsbara% deföreslagit 11att av

22 milj.kr. fördelassådan innebärfördelninggrafstöd. En att ca
avtalet inne-nuvaradejämförelse med detbiografstöd. Vidtill en

procentuellt innebär12,4 milj.kr. ochökningdet medbär caen
%.128ökning meddet caen
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7 statligtEtt SOU 1991 105
Kapitel 7finansieringsalternativ

ståndVisar film-det sig inte möjligt till och video-ettatt nytt
nivåungefäravtal den jag har skisserat i avtalsförslagetsom

bör alternativ samlade insatserna för film-andra övervägas. De
nivåproduktion och biografstöd ha viss ekonomisk förbör atten

framgångsrik. nivåverksamheten skall kunna bli En är vä-som
sentligt fyller egentligen ingen funktion.lägre Ett sättannat att

viss föruttrycka det är det behövs kritisk detatt atten massa
någonskall kunna bli filmproduktion.bra

går ståndl det fall intedet till film- och video-att ett nytt
återstår tvåavtal i alternativ. alternativethuvudsak Det är attena

anslårinte filmproduktion,medel för produktionsstöd tillstaten
vilket med sannolikhet innebär filmproduktionsvenskstor att
kommer tillupphöra. Filmpolitiken reducerasatt att staten tar

vårdenför hittills producerad film och övriga film-ansvar av ev.
åtgärder. förhållandekulturella till tidigare filmpolitik under-I

struket de beslut filmanslagen iökning senasttogsav om av som
riksdagen Sverigeskulle detta innebära kraftig ändring dären
skulle riskera bli det enda land inom inte bedri-Europaatt som

ocksåfilmproduktionnationell med samhällets stöd.ver en egen
Det andra alternativet för finan-helaär att staten tar ansvaret

nivåsieringen filminstitutets verksamhet den och med denav
så-organisation Filminstitutet jag beskrivit. Etthär harav som

alternativ redovisar, fi-dant skulle, jag nedan möjligt attsom vara
nansiera till statsbudgeten. minoch visst överskott Iettt.o.m. ge

budgetåretutgår frånredovisning beräkningar för 199192.jag
Statens förut-kostnader för den filmkulturella verksamheten

måsteStaten därtill tillskjutasätts bli oförändrat 64 229 000 kr.
från 63bortfallet film- videoavtalet 153 milj.kr. och deoch

frånmilj.kr. upphovsrättsliga avgifterna. Statenhärrör sig desom
måste Därifrånalltså 216 milj.kr.sitt anslag med kanbrutto öka

åtgärder, vissdock dras insatserna för branschfrämmande del av
ocksåbiografstödet parallelldistribution. Sam-stödet tilloch ev.

finansierings-26 milj.kr. Statensbelopputgör dessamantaget ca
190 milj.kr.blirbehov netto

sådan bio-anslagsökningfinansieraStaten kan attgenomen
årfrån mervärdesskatt. Förlängre befriadeinte ärgrafbiljetterna

biografbiljetter bli 850försäljningsvärdetberäknas1991 caav
för hurgrundkan inte användasmilj.kr. Den storasomsumman

påföra bio-mervärdesskattkaninkomster attstaten genom
på förväntas minskakanbiografbiljetternaPrisetgrafbiljetter.

avgift till Filminstitutet.betalasmed den som nu somsumma
år milj.kr. innebärbli 75 Dettaför 1991beräknasavgiftenDen ca
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år 1991 skulle 105mervärdesskatt biografbiljetter för SOU 1991ge enatt en
biografbranschens omsätt-194 Kapitel 7milj.kr. Avstatlig inkomst ca

ingående dra;skallmervärdesskatt,10 %ning beräknas somvara
nettoeffekteutgåendefrån innebärmervärdesskatt. Detbort att

109 milj.kr. i ökade inkomster.för blirstaten ca
medupphörvideo- och ljudkassetteroinspeladeSkatten ut-
skattengången år finansieringsalternativ börstatligt1992. I ettav

sådan tillförskattband. Genom15 kr.oförändrat enpervara
budgetåret milj.kr.199192 130förstaten ca

på biomervärdesskattinförandeinnebärTillsammans ett av
inkomstök-på videokassetteroinspeladegrafbiljetter och skatt en
jämföraspå skall239 milj.kr. Denförning staten summanca
beräknajag harfilmpolitiken,utgifterna förökademed de som
helafördärför möjligt190 milj.kr. Det ärtill att tastaten ar-ca

merkostnad. DetFilminstitutetför finansieringen utansvaret av
i statsbudgeten.visst överskottbliskulle kunna ettt.0.m.

baseraupphovsrättslageniändringenmig föreslagnaDen av
filmpro-till svenskoch stödförslagetsamband mellansig ett

ligger detfinansieringsansvaretOm heladuktion. utanstaten tar
föreslå någon upphovsrättslagen,ändring iuppdragför mitt att

då Frågan upphovsrättslig lagvarför förslaget inte gäller. om en
får övrigt börsammanhang. Ibehandlas istiftning annatett grun

inom institutetansvarsfördelningi mitt förslag, stödsystem,derna
genomföras.m.m.,

Även mi;för finansieringen börhelt ansvaretstaten tar avom
fördelning stöc-ledning ochfilminstitutetsformer förangivna av

också ii synnerhetdet ochgälla. Jaginsatser kunna enattanser
får ettiSvenskaFilminstitutetsådant angelägetalternativ är att
operativaså för densjälvständigtförhållande till staten ansvar

möjligt.verksamheten som
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Bilaga I SOU 1991 105

@

Kommittédirektiv
EE

Dir. 199119

Översyn filmstödetav

Dir 199119

Beslut vid regeringssammanträde 1991-03-21
Chefen för statsrådetutbildningsdepartementet, Göransson,

anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild tillkallasutredare för göra över-att atten en
filmstödet.syn av

ingårI uppdraget
belysa det behövs statligt ansvarstagandeinomatt ettom-

filmområdet,
redovisa alternativa modeller för framtida kulturpolitis-att-

filmområdet.insatserka Modellerna skall inomrymmas ramen
för oförändrade statliga ekonomiska insatser,

analysera det nuvarande filmstödets rationalitet ef-ochatt-
fektivitet,

redovisa förutsättningarna för avtal med dematt ett nytt-
visar film,som

frågori övrigt redovisa och analysera är betydel-att som av-
åtgärder.för förslag tillsvensk film och lämnase

Bakgrund

årsårs 1982 film- videoavtal har underfilmavtal och och1963
år filmpolitiken. Statenför den svenskautgjort grunden30snart

års videoavtal till den 1 juli 1991.1982 film- ochhar sagt upp
stiftelsen Svenskadärefter fört förhandlingarParterna har om

möjligheterna be-verksamhet ochfortsattaFilminstitutets attom
avtalsförhållandehålla avtalsperio-efter den nuvarandeävenett

dens slut.
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den 20videobranschen haroch SOU 1991 105Mellan filmbranschen, staten
års film-1982förlängadecember 1990 träffats avtal attett om
periodenkortsiktig ochvideoavtal. Förlängningen äroch avser

1992. Avtalet har1991 den 31 decemberfr.o.m. den 1 juli t.o.m.
måsteförhandlingar fö-automatisk förlängning, varföringen nya

utgång, gällaavtal skall kunnaföre avtalstidens ett nyttomras
1993.januarifr.o.m. den 1

vårt språk-begränsadeinomfilmpolitik syftar tillSvensk att
område vår produktionmöjligheter förskapaoch kulturkrets av

filmkulturellabevarande detfilm, visning film och arvet.avav
förgjorts inomhittills i huvudsakInsatserna har ettramen av-

Filminstitutetoch medmed film- videobranschernatal och som
huvudsak biografsi-1982 det itillverkställande Fram varorgan.

1982 videosektorn bi-harfinansiering. Efterdan bidrog medsom
dragit med betydande belopp.

betydligt.televisionen ökat DetVisningen film har genomav
reklamfinansiera-betal-TV-kanaler ochsketthar nyanyagenom

iFilmvisning televi-Television.Sverigesde kanaler, samt genom
nå publik. Allmänhetenseffektivtsionen är sätt storattett en

företagsberördainneburit omsätt-intresse för filmökade har att
dålig åtskilligaförnärvarandeLönsamheten förning har ökat. är

dessa.av

Utredningsuppdraget

varittidigarerörliga bilder harproduktionenDen svenska av
fåtal filmbolagantal miljöer,begränsatkoncentrerad till ettett

produk-radtid harTelevision. Underoch till Sveriges ensenare
TV-företag har sti-bl.a. tillkomstentionsbolag ochstartats nyaav

stimulanskanDettautveckling ytterligare.dennamulerat vara en
ocksåfilm, det kanbiograffilm ochproduktionför menannanav

långfilm, dokumentär-svenskväsentligthot. Det ärutgöra attett
fåttharoch videoavtaletfilm-film och kortfilm, som genom

sig gällande.framtid kan göraistöd, även en
biograferna. Videoband-inte tidigare baraFilm visas som

visningsmöjligheterna. Dettahar ökatoch televisionenspelaren
filmutbudet.delallmänhetenförmöjligheterhelt att ta avnyager
visningsform.biografenbevaraviktigtSamtidigt detär att som

vis-medinte ersättasbiograf kanfilmupplevelseDen gerensom
hemmiljö.ning i

m.m.film harbevarandefilmkulturella insatsernaDe av
På kulturom-andravideoavtalet.för film- ochskett inom ramen

hanteratsinsatsermotsvaranderåden förhar an-statens ansvar
berördockbild harför ljud ochArkivet ettsâtt. somansvarnat

filmområdet.
belysaangelägetbeskrivit är dethar attbakgrund jagMot den

filmomrâdet,ansvarstagandet inom samt attstatligasamladedet
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förslaglämna ingårtill den framtida inriktningen. I uppdraget SOU 1991 105att
redovisa och analysera hela filmstödet, lämna förslag församt att
det framtida filmstödet. Förslagen skall ligga inom förramen
oförändrade statliga ekonomiska insatser.

Förlängningen film- videoavtaletoch kortsiktigär och avta-av
let gäller den 31 december 1992. Utredaren bör därfört.o.m. re-
dovisa förutsättningarna för film- och videoavtal och dår-nyttett

långsiktigtvid särskilt belysa förutsättningarna för avtal.ett
bådeTelevisionen har viktig roll, distributionskanal fören som

film och filmer Satelliterproducent olika slag. ka-ochsom av av
belnät har avgörande ändrat förutsättningarnasätt dettaett
område. huvudfråga filmpolitikEn i svensk hur de televisions-är
företag med sina sändningar vänder sig till Sverige, inomsom ra-

för avtal, skall kunna bidra till filmkulturella insatser. Ut-ettmen
redaren bör därför redovisa förutsättningarna för samtligaatt
ñlmvisare deltager i detta sammanhang.

För det fall filmvisama inte beredda inom förär att ettramen
avtal bidra filmkulturellatill insatser angivet slag, bör utreda-av

ocksåbelysa alternativen. Utredaren skall redovisa hurren even-
tuella förslag finansieras.skall

Filminstitutet tillkomsthar sedan sin haft central roll ien
svensk filmpolitik. har specialdesti-Den rollen stärkts attgenom

områden.nerade statsbidrag tillförts Filminstitutethar inom olika
Utredaren bör därför analysera Filminstitutets nuvarande verk-
samhet och lämna förslag institutets framtida inriktning ochom
verksamhet.

Utredningsarbetet bör bedrivas i film-nära samverkan med
och videoavtalets Filminstitutet organisatio-och berördaparter,
ner.

utgångenUtredaren skall redovisa uppdraget före oktoberav
1991.

dir.För utredningen regeringens direktiv 19845 tillgäller
angåendesamtliga kommittéer utrednings-och särskilda utredare

förslagens inriktning.

Hemställan

hänvisning anfört hemställer jagMed till vad jag har att rege-nu
utbildningsdepartementetbemyndigar chefen förringen

kommittéförord-omfattadsärskild utredaretillkallaatt aven -
filmstö-översyn1976119 med uppdrag göraningen att aven-

det
och bi-sekreteraresakkunniga,besluta annatexperter,att om

träde utredaren.
regeringen beslutarhemställer jagVidare att

åttonde anslag Ut-huvudtitelnsskall belastakostnadernaatt
redningar m.m.
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Beslut SOU 1991 105

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bi-
faller hans hemstâllan.

Utbildningsdepartementet
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2Bilaga SOU 1991 105

Förslag till
Lag 1960729ändring i lagen tillupphovsrättom om
litterära och konstnärliga verk

Härigenom frågaföreskrivs i 1960729lagen upphovsrättom om
till litterära och konstnärligaverk
dels 45 och §§ följande47 skall ha lydelse,att
dels tvåi införasdet lagenskall paragrafer,11 § 61ochatt nya a a
följande lydelse.av

Ny paragraf

Föreslagenlydelse

I1a§

Upphovsmantill harverk ut-som
sänts i radio eller televisioneller

påhar upptagits anordningsom ge-
återges,vilkendet kan har rättnom

till ersättningnär band, skiva eller
liknande anordning, är ägnadsom

underlagför framställaattsom ex-
emplar verketför enskilt bruk,av
införs till landet för spridning till
allmänheteneller när den första
gången säljstill all-tillverkarenav
mänhetenhär i landet. gällerDetta

ontstündighe-dock inte detom av
framgår anordningeninteattterna

för fram-kommer användasatt att
ställaexemplarför enskiltbruk.Er-
sättningenskall betalas denav som
tillverkareller inför anordningen.

Ersättningen. storlek fastställs
årligen samrådefterregeringenav
med organisationer företrädersom

ersättningsskyldigaochupphovs-de
männen.
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SOU 1991 105
lydelseFöreslagen

fårRätt till ersättning görasgäl-
lande endast organisationav en

ändamåletjör företrädersamt-som
liga kategorier ersättningsberätti-av
gade svenskaupphovsmän.Rätten
till ersättningförfaller den inteom

årgörs gällandeinom eftertre ut-
gången år dådet införselnellerav
försäljningenägderum.

Upphovsman inte är med-som
sådanlem i organisationskall ien

fråga ersättning utbetalasom som
fråga förmånerfrånoch i om orga-

nisationen väsentligenbekostassom
ersättningen likställdgenom vara

medorganisationensmedlemmar.
återbetalningRätt till erlagdav

fårersättningför anordningen göras
gällande den har använtsförom

ändamålänför framställaannat att
påexemplarför enskilt bruk. Krav

återbetalningfår riktas endastmot
den organisation uppburitsom er-

återbetalningsättningen.Rättentill
förfaller denintegjortsgällandeom

månader utgångeninom eftersex av
år då återbetalningdet rätten till

uppkom.
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SOU 1991 105
Nuvarandelydelse FöreslagenlydeLse

45§

En utövandekonstnärs framfö- utövandekonstnärsframfö-En
rande litterärt konst- litterärt ellereller rande konst-ett ettav av

må månärligt verk icke hans närligt ickeverk hansutan utan
påsamtycke grammonfon- samtycke grammofon-upptas upptas

skiva, film eller anordning, skiva, film eller anordning,annan annan
återgivas, återgivas,vilken det kan vilken det kangenom genom

och heller uändas i ljudradio och heller utsändasi ljudradio
eller television eller direkt eller televisioneller direktgenom genom
Överföring göras tillgängligt för överföring göras tillgängligt för
allmänheten. allmänheten.

Ett framförande framförandehar Ett harsom upp- som upp-
påtagits anordning anordningi tagits ien som avses en somavses

första får fårstycket förstainte konst- stycket inte konst-utan utan
frånnärens frånsamtyckeöverföras nârens överförassamtyckeen en

sådan sådananordning till anordning tillen annan en annan
förrän år årfemtio förflutithar efter förrän femtio förflutit efterhar

år då år dådet upptagningengjordes. det upptagningenordes.
Beträffande upptagning, Beträffande upptagning,ut- ut-

sändning överföring,och sändningoch överföring,som av- som av-
i denna paragraf,skall vad i i dennaparagraf,skall ivadses ses
§5,6-9 § första § första11 stycket, 14 § 6-9 §5, 11 11astycket,

förstastycket, 17, 20 21 §§,22 § första 20och 14 stycket, 17, och Zl
§ första stycket, 22a-22d,24, 24a, §§,22 § första 22a-22d,stycket, 24,
26, 27, 28, 41 och 42 §§ sägsäga 24a,26, 27, 28, 41 42 §§sägsoch

tillämpning. tillämpning.motsvarande ägamotsvarande

465

grammofonskiva, ñlm grammofonskiva, ñlmEn Enen en
eller anordning vil- eller anordning vil-en annan en annan

ñlmverkljud eller filmverk ken ljud eller harken har uppta- uppta-
får får framställarensgits inte framställarens gits inteutan utan

eftergörasförräneftergörasförrän femtio samtycke femtiosamtycke
då år år dåår år förflutit efterförflutit detefter det harhar upp- upp-

gjordes.Someftergöran-gjordes.Someftergöran- tagningentagningen
ävenupptagningen de upptagningenävende attatt ansesanses
från sådanfrån sådan överförs anordningöverförs anordning enen

tilltill en annan.en annan.
förfarande,Beträffande förfarande, Beträffande somsom

enligt paragrafärparagraf är beroende denna beroendeenligt denna
framställaressamtycke, skallframställares samtycke, skall avav
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SOU 1991 105
NuvarandelydeLse Föreslagenlydelse

vad i 6-9 §§, §11 förstastycket,14 §§,vad i 6-9 § första11 stycket,
§ förstastycket, 17 21 §§,och 22 11a 14 § första stycket, 17 och
§ första 22a-22c,stycket, 24 och 21 §§,22 § första 22a-22c,stycket,
24a §§ 26 § andra stycket 24 och 24a §§ 26 §samt andrasamt
sägsägamotsvarandetilllämpning. stycket sägsägamotsvarande till-

lâmpning.

paragrafNy
61a§

Vad i 11a §första stycket fö-är
reskrivet rätt till ersättningvidom
import ochförsäljning band,ski-av

eller liknandeanordning ärva som
ägriad underlagför fram-attsom
ställa exemplar för enskilt bruk
skall gälla ävenför ljudupptagning-

den ärinte svenskmed-ar av som
borgareeller svenskjuridisk person
eller har sin vanligavistelseorti an-

land än Sverigeunderförutsätt-nat
ning ljudinspelning denatt av som
är svenskmedborgare,svensk juri-
disk eller har sin vanligaperson

åtnjuterhemvist i Sverige motsva-
rande rätt i det landet. Detsamma
gäller för upptagning filmverkav

framställts den inte ärsom av som
svenskmedborgare, juridisksvensk

eller har sin vanligaperson som
hemvisti land änSverigeochannat
för framställning gjorts i annatsom
landänSverige.
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Förslag till SOU 1991 105
Lag ändring i 1960730lagen tillrättom om
fotografisk bild

Härigenomföreskrivs frågai 1960730lagen fotografiskbildom om
det i lagenskall införasatt paragraf,5a följandelydelse.en ny av

Ny paragraf

Föreslagenlydelse

5a §

Vad 11ai § lagen 1960729
upphovsrätttill litterära ochom

konstnärligaverk är stadgatskall
tiga frågamotsvarandetillämpningi

rättentill fotografiskbild.om
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Bilaga 3 SOU 1991 105

gällande avtalrNu

Parterna

svenska staten

Sveriges Biografågareförbund. Folkets Husföreningarnas Riks-2.
Gårdar,Våra SverigesFilmuthyrare-organisation, Riksföreningen

nedanFöreningen Sveriges Filmproducenterförening ochu.p.a.
kallade filmbranschen, och

SVF,Sveriges Videodistributörers Förening VideoHandelns
samarbetsorganisation VHS och Videouthyrarnas samarbetsor-

videobranschenganisation VIDSAM nedan kallade
årshar träffat förlängning 1982 film- och vi-det avtal avom

framgårdeoavtal bilaga A.som av
förbehållfrån träffat under regering-Avtalet sidaär statens av

godkännande.ens
likalydande vilkaDetta i nio exemplaravtal har upprättats av

videobranschentagit filmbranschen fem ochstaten tre.ett,

Stockholm 20 december 1990.den

Kontrollbyråovanstående Aktiebo-Mot avtal har Filmägamas
lag intet erinraatt

gälla.6 har upphört1 ochBilagorna 5 att
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Inledande bestämmelser SOU 1991 105

§1

Stiftelsen SvenskaFilminstitutet ändamålskall ha till
främja värdefull filmproduktion,svenskatt
öka intresset hos allmänheten för film,att
främja spridning och visning värdefull film,att av
följa den tekniska område,utveckningen inomatt filmens
direkt eller i samarbete folkbildningsorganisationer,medatt

filmstudior och andra sammanslutningar sprida kunskap fil-om
men,

medverka till bevarandet filmer och material film-att av av
och kulturhistoriskt intresse.

verka för internationellt samarbete i här berördaatt avseen-
den,

inom och Sverige vid behov företräda filmens intres-att utom
samtsen,

ändamåli övrigt område.verka för inom filmensatt
Stiftelsen skall förvalta de avgifter inflyter till följd det-som av
avtal de medel tillfaller stiftelsenta verk-samt desssom genom

samhet eller eljest, ändamålallt för de i dennasom anges para-
graf.

2§

Stiftelsens verksamhet leds styrelse. Dessutom finns för-ettav en
valtningsråd och vissa nämnder för särskilda ärenden. Stiftelsen
har vidare verkställande direktör.en

3§

Med film i detta avtal videogram iäven alla de fall där detavses
är praktiskt lämpligt motiverat.och

Om styrelsen

§4

beståStyrelsen skall sju ledamöter. utsedda regeringenav av som
tillika bestämmer skall styrelsensordförande.vem som vara

Styrelsens ledamöter skall för hela avtalstiden.utses
Regeringen sammansättningen företrädes-skall vid styrelsenav

från hålltill erfarenhet skildavis ledamöter medutse personer
videoområdet.film- och

92



tvåDen fårvarit ledamot mandatperioderunder till SOU 1991 105utsessom
ledamot för ytterligare period endast särskilda förelig-skålen om
ger.

Styrelsen inom sig vice ordförande.utser

5§

Styrelsen skall ha sitt Stockholm.säte i

6§

Styrelsen räkenskapsåretbeslutar fördelningen underdeom av
influtna medlen i enlighet med de närmare bestämmelsersom an-

i 32 räkenskapsårDen fastställer för varje budget förges en
verksamheten.

sådanaStyrelsen frågoriavgör övrigt viktigare stiftel-rörande
verksamhet, organisation ekonomiska förvaltningochsens som

inte enligt bestämmelser i detta avtal eller dessbilagor ankommer
andra hos stiftelsen.organ

fårStyrelsen tillstånd belånainte regeringens sälja ellerutan
Filmhuset.

75

Ordföranden hållsskall tillse sammanträden det behövs.näratt
Om styrelseledamot eller verkställande direktören fordrar att sty-

sådanrelsen sammankallas, skall begäran efterkommas.en
Styrelsen beslutför ordföranden ordförandenär när eller vice

och minst hälften övriga Somde ledamöterna är närvarande.av
styrelsens beslut gäller den mening de flesta sig el-som enar om

vid likaler, ordföranden vidröstetal, den mening som samman-
biträder.trädet

Verkställande sig viddirektören ochhar rätt närvaraatt yttra
sammanträde med styrelsen.

förvaltningsrådezOm

8§

Förvaltningsrådet rådgivande till styrelsen.är ett organ
består för tidRådet fyrtio ledamötertrettio till en avsomav

år film-videobranschernas,film- ochochmellan utsesett tre av
berörda organisa-verksamhetstiftelsensoch andraarbetarnas av

tioner.
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9§ 1991SOU 105

samrådStyrelsen film- och videobranscherna,utväljer, i med se-
åri varje de organisationer skall möjlighetnast attmars som

förvaltningsrådet.ledamöter iutse

l0§

förvaltningsrådet får samtidigtDen ledamot i inteärsom vara
verkställande direktör i stiftelsen eller ledamot i styrelsen eller
någon de i 16nämnderav som anges

11§

Förvaltningsrådet ordförande, vice ordförande ochinom sigutser
ellerdet de utskott behövs.som

12§

Särskilt får efterviktiga styrelsen endast för-ärenden avgöras av
valtningsrådets får rådetsinhämtahörande. Styrelsen vidare syn-
punkter i andra ärenden större betydelse.av

Rådet stiftelsens verksamhetsberättlese ochgranskar avger sna-
utlåtandeefter regeringen.granskningen däröver tillrast

13§

Förvaltningsrådet sammanträder kallelse styrelsen.av
Rådet istyrelsen eller minst ledamötersammanträder när sex

tvåhållasrådet inombegår Sammanträde skall alltid delsdet.
färdigställts, delsveckor efter det stiftelsens verksamhetsberättelse

Stiftelsensverksamhet föreligger.förslag till budget försnart
rådetsVid styrelsen Tillsammanträden skall närvara. samman-

rådet önskar hö-hos stiftelsenträdena kan kallas de anställda som
ra.

14 §

såsomförvaltningsrådets verksamhetbestämmelserNärmare om -
protokoll skallsammanträden ochbeslutförhet, kallelser tillom -

rådet.efterstyrelsen hörandeantas av av
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verkställandeOm direktören SOU 1991 105

§15

fårStiftelsens verkställande direktör skall styrelsen. Hanutses av
iledamot styrelsen.vara

Direktören skall handha den löpande förvaltningen enligt rikt-
linjer och anvisningar meddelar.styrelsensom

Om nämnderna

16 §

långfilm,stiftelsen produktionsstödsnämndHos skall finnas fören
produktionsstödsnåmnd för kortfilm och visningsnåmnd.en en
Närmare bestämmelser nämndernas sammansättning ochom

uppgifter finns i bilagorna 3 och

Vissabestämmelserför stiftelsen

§17

Utöver vad följer ellerbestämmelserna i detta avtal desssom av
bilagor skall arbetsordning eller särskilda beslutstyrelsen genom
bestämma verksamhetsformerna för stiftelsen.de närmareom

l8§

verksamhetsårräkenskapsårStiftelsens juliskall den 1vara -
den 30 juni.

verkställande direktörens för-För granskning styrelsens ochav
årligenvaltning regeringen revisioreroch räkenskaper treutser

och suppleantjämte suppleanter, vilka revisor utsesenav en
videobran-förslag Sveriges Filmproducenter ochFöreningenav

Två förschen. suppleanterna dessa,skallrevisorerna, liksomav
revisorer.auktoriseradevara

nästföregåendeSenast berättelse för rä-den november skall1
kenskapsårs till reviso-jämte räkenskaper överlämnasförvaltning

till styrelsenden 1 decemberskall därefterDessa senastrerna.
förvaltningsrådet revisionsberättelse.och avge
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105199119§ SOU

januariden 15 över-Stiftelsens verksamhetsberättelse skall senast
förvalt-videobranschen ochfilmbranschen,till regeringen,lämnas

ningsrådet. bevil-ansvarsfrihet skallbeslutar huruvidaRegeringen
jas.

20§

från tillsyn enligt lagenStiftelsen skall undantagenvara
1929116 stiftelser.tillsyn överom

21§

tillledamöter ochRegeringen ersättning till styrelsensfastställer
fastställer vi-Regeringenrevisorer och suppleanter för revisorer.

förvaltningsrådet nämndernaoch iersättning till ledamöter idare
för särskilda ärenden.

anställnings-arvoden ochStyrelsen bestämmer i övrigt löner,
villkor.

efterlevnaden avtaletOm av

22 §

verka förförbinder sigoch videobranschenFilmbranschen attatt
avtalet ärbundnaOrganisationer äravtal efterlevs.detta avsom

förmå följa avtalets bestäm-medlemmarsinapliktiga söka attatt
melser.

23§

biografföreställningeljest anordnardenBiografägare eller som
avgift,stiftelsen erläggabiografägare skall tillkalladnedan en

föreställning-vidbruttobiljettintäktenmotsvarande tio procent av
Filmägar-sådan enligt debruttoinkomstintäktMed avavsesen.

bestämmelsernaKontrollbyrå fastställda allmännaAktiebolagnas
utgå intäktenden delintel-ilmhyra skallvid filmleveranser. av

förbetydelsesammanhangi dettaavgiften. Det ärutgör utansom
stället förvideoteknik ihjälpfilm visas medavgiftsplikten avom

traditionell teknik.med
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1051991SOUOm biografavgzfzerna

24 §

sådant fast vis-utgå biografföreställningförinteAvgift skall
Kontrollbyrånförsregisterdär det enligt detningsställe, avsom

barnmatinéer.utöverföreställningar i veckanfemhögstges
ochsig till barnriktarbammatiné företällningMed somavses

17.klockanbörjar senastsom
kringgå be-i syfteanordnatsbiografföreställningar harOm att

får avgiftspliktstyrelsen beslutaavgiftsplikt,ståmmelserna attom
sådant skall styrelsenärendeiföreligger. styrelsen beslutarInnan

organisation.höra biografägaren och dennes
från biografföreställ-avgift förfår befrielseStyrelsen medge
avstås biiljettintäkternadärochbiografhyraning, där film- och

ändamål.anslås till välgörande
1963,den juligällde före 1sättvisning film,För somav

ändamål eller upplys-vetenskapligtförklarats ägnad tjänaattvara
avgift inteuppfostringssyfte, skallnings-, undervisnings- eller ut-

gå.

25§

direkt tillin avgifternabetalaBiografägaren skall redovisa och
minstredovisningsperioder skallstiftelsen. Antalet sex omvara
samråd medåret. efterstiftelsenfastställasRegler häromskall av

filmbranschen.
fastställs Kon-formulär,Redovisningen skall ske avsom
avgiftsmedlen skalltrollbyrån. inbetalningredovisning ochFör av

kontrollbyrån bestäm-fastställda allmännai övrigt tillämpas de av
stadgas,skallbestämmelserdessamelserna vid filmleveranser. l

underlåtenhetunderlåtenhet likställs medavgiftbetala attatt att
betala filmhyra.

låta kontrollantstiftelsenskyldigBiografâgaren är att genom
såvitt avgiftrsredovisningen.gällergranska hans räkenskaper

26§

KontrollbyrånsFrån skallbiografägareberörda snarast genom
förbindelseöverlämnastill stiftelsen attinförskaffas ochförsorg
bestämmelser-övrigt följaiochenligt detta avtalavgiftbetala att
framgår bi-lydelseha denFörbindelsen skalli avtalet. avsomna

laga
sådan skallunderlåter förbindelseBiografägare att avgesom

sådan sedanavstängning,från Sker intefilmleverans.avstängas
filmuthy-vederbörandedärpå stiftelsen, ärframställtsbegäran av
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skyldig stiftelsenrare att förgentemot de avgifter där-svara SOU 1991 105somefter belöper på sådan föreställning vid vilken honom uthyrdav
film förevisas.

27§

Den överenskommelse återbetalning erlagd avgift till vissaom av
anordnare biografförestållningar intogs i 17 §av tredje styck-som

årsi 1963 filmavtalet skall fortfarande gälla. Paragrafens lydelse
årsenligt 1963 framgåravtal bilagaav

Om videoavgifzerna

28 §

Den bedriver yrkesmässig verksamhet för uthyrningsom vi-av
deogram videogramuthyrare skall erlägga vissa avgifter till stif-
telsen. Avgifterna utgår för de videogram utgessom attgenom
föras i handeln för uthyrning direkt till kunder för enskilt bruk.
Avgiften förutgör varje videogram innehåller långfilmsom en
enligt definitionen i bilaga 3 punkt 3 fyrtio kronor. För varje vi-

innehållerdeogram kortfilm utgör avgiften tjugofyra kro-som en
För videogram innehåller långfilmerflera utgårnor. avgiftsom

långfilm.för varje såsom långfilmAvgift utgårför för videogram
innehåller flera kortfilmer med sammanlagd visningstidsom en

långfilmer.motsvarande eller fleraen
Med uthyrning jämställs försäljning med rått för köparen att

återlämna videogrammet återfårhan del köpeskillngenmot att av
eller andra förfaranden framgårdär det klart frågadet äratt om
uthyrning.

Den bedriver yrkesmässig verksamhet för utgivning vi-som av
deogram för försäljning videogramsäljare skall erlägga vissa av-
gifter till stiftelsen. utgårAvgifterna för de videogram utgessom

föras i handeln för försäljning direkt tillatt kunder förgenom en-
skilt bruk. Avgiften för innehållerutgör varje videogram som en
långfilm enligt definitionen i bilaga 3 punkt 3 femton kronor. För

innehåller långfilmervideogram utgårflera avgift för varjesom
långfilm. innehållerFör köpvideogram kortfilm skall intesom ut-

någon avgift.

29§

kringgåOm verksamheten har anordnats i syfte bestämmelser-att
fåravgiftsplikt styrelsen besluta avgiftsplikt föreligger.attna om
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sådantbeslutar i denInnan styrelsen ärende skall höra uthyraren SOU 1991 105
säljaren videobranschen.och

30§

Avgifterna skall redovisas särskilt och betalas in till stiftelsen en-
samrådligt regler fastställs stiftelsen efter med videobran-som av

redovisning avgiftsmedlen skall ischen. För och inbetalning av
Kontrollbyrånövrigt tillämpas fastställda regler. Bland regler-av

uthyrning videogram skall finnas bestämmelseavseendena av en
underlåtenhetunderlåtenhet avgift likställs medbetalaatt attom

betala för videogram.levereradeatt
låtaVideogramuthyrarensäljaren skyldig stiftelsenär att ge-

såvitt gäller avgiftsre-kontrollant granska hans räkenskapernom
dovisningen och hans innehav avgiftspliktiga videogram.av

Kostnaderna för och kontrollverksmahetenavgiftsuppbörden
skall betalas stiftelsen.av

3l§

Från berörda vi-videogramuthyraresäljare skall snarast genom
deobranschens försorg införskaffas till stiftelsen överlämnasoch
förbindelse film- videoavtalbetala avgift enligt gällande ochatt

i Förbindelsen skalloch övrigt följa bestämmelserna i avtalet.att
framgården lydelse bilagaha som av

Som förutsättning videogram till videogramut-för leverans av
sådanskall förbindelse till stiftel-hyrare gälla uthyrarenatt avgett

sen.
skall vidare gälla delsFör leveranserna videogram att un-av

derlåtenhet avgift till stiftelsenbetalavideogramuthyraren attav
underlåtenhet videogram,för levereradelikställs betalamed att

frånunderlåtelsen vi-kan avstängasdels medför uthyrarenatt att
leveranser.dare

Stiftelsensmedelanvändningenförvaltningen ochOm av

32§

tillfalla stiftelsen till-avtal skallenligt dettaavgiftsmedelDe som
också statsbidrag och andratillförasFonden kanfond. ty-förs en

sålunda och räntein-fondentillförsmedelbidrag. De somavper
ändamålför följandeskall användasdessatäkterna

iför stiftelsensanvändstjugoA. Lägst procent engagemang
Ändamålet ocksåfår bidragbekostafilm.svenskproduktion av
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film tillsvensktill internationellt kan komma 105samarbete 1991SOUgo-som
do.

trettioåtta tillför produktionsstödB. Lägst användsprocent
långfilmer. syfta fri konstnärlig utveck-svenska Stödet skall till en

långfilm bibehållande inriktningfilmensling svensk med avav
produktionerna i vissskall intepublik. Detmot stor styraen

några så-någon ellerkonstnärlig heller företräderiktning, ge
riktningar framför andra.dana

till svenskaC. för produktionsstödLägst fyra användsprocent
årliga produktionsstödet skallkortfilmer. hälften detMinst av-av

kortfilm för barn.se
vis-främja spridning ochfyra används förD. Lägst attprocent

ning värdefull film.av
används för stiftelsensE. Högst tjugotre procent gemensamma

för verksamheternaförvaltning, för administrativa basresurser un-
ändamålfilmkulturellaövrigt för deder punkterna A-D isamt

främja verksamhet.stiftelsen skall i sinsom
förfilm- videobranschernaF. Tre används ochprocent av

ändamål.branschfrämjande
samarbets-Medlen tillföras film- videobranschemasskall och

kommitté.
eller di-G. för stöd till produktionLägst användstre procent
bred-stribution Stödet skall syfta tillvärdefulla videogram. attav

stimulera videobran-da utgivningen film videogram ochav
området. till riks-till Medlen skall användasschen insatser

fårförsta handdistribution värdefulla videogram. ltäckande av
utgivning, framtagning kassetter.för tillmedel användas stöd av

intressetandra insatser för ökadistribution, information attsamt
särskiltmedel skallVid fördelningenför värdefulla videogram. av

värdefulla video-ochtill svenska videogrambehovet stöd avav
fårMedel ävenuppmärksammas.för barn och ungdom an-gram

Synpunkterinformationsmaterial.vändas till produktion av
från särskilt beaktas.videobranschen börstödets utformning

biografer. Medlenföranvänds till stödH. Lägst tre procent
ibiografstrukturenförstärkatill bevara ochskall användas att

biografbranscherna till in-ochstimulera film-landet och till att
likaområdet. med delarskall fördela medlenStyrelsensatser
filmer ochaktuellakopiorparallelldistributionstöd till avav

övervägandeskall tillbiografer. insatsernatill upprustningstöd av
medelstoramindre ochtill biograferdel riktas orter.orter

parallelldistribution skalltilltill stödfördelningen medelVid av
fördel-Vidvärdefull film.tillstödstyrelsen beakta behovet av

skallbiograferuppprustningtilltill stödmedel sty-ningen avav
biografertillstöduppmärksamma behovsärskiltrelsen or-av

sådanamedel förut-fördelningbiograf. Vidmed endast avter en
lokala insatser.sätts
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utgåstatsbidrag kommakan dels till fonden för fördelning SOU 1991 105att
enligt de i denna paragraf intagna procenttalen, direkt fördels

ändamål.särskilt angivna
Inkomster uppkommer i verksamhet bekostas undersom som

punkterna A, B eller C, inkomster filmer eller ian-t.ex. av
språktagna produktionsgarantier, tillförs fonden användsoch en-

ändamålligt styrelsens bestämmande för eller C.under A, B ln-
komster uppkommer i verksamhet bekostas undersom som
punkterna och tillförsD E fonden och används enligt styrelsens

ändamålbestämmande för under D eller E.
Redovisning intäkter och kostnader skall följa brutto-av en

ändamålenprincip och eventuella transaktioner mellan skall ske
affärsmässiga grunder.

årligenDet ankommer styrelsen tillgängliga medelatt av
fåravsätta de erforderliga. Reserverna intereserver som anses an-

ändamålvändas till under E. Om finns särskildadetavsessom
får verksamhetsåretskäl styrelsen dock under 199192 använda

sådant ändamål.tillreservema
Om det tillförs fondensammanlagda belopp enligt förstasom

verksamhetsårstycket under 160överstiger milj.kr. i prislägetett
fården 1 juli 1991 det överskjutande beloppet högst 14av pro-
ändamålanvändas för under E.cent som anges

33§

Detta avtal kraft 1991 tillträder i den 1 juli och skall gälla och
med den 31 december 1992.

Avslutande bestämmelser

34 §

Filmer, 30 juni 1983 och harhar färdigställts före den somsom
årsbeviljats berättigade till kva-garantier enligt 1963 filmavtal, är

årslitetsbidrag 1963 avtal.i enlighet med reglerna i

36§

får eller videobran-filmbranschenStaten avtalet,säga omupp
avtalet.schen bryter mot
får biograf-nöjesskatt föravtalet,Filmbranschen säga omupp

återinförs väsentligenskattellerföreställningar av sam-annanom
införsmervärdesskattinförs ellereffektochkaraktär omma
för bio-avdraggöragäller, rättenfilmvisning. Detsamma attom
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grafavgiften vid beräkning nettointâkten rörelse vid taxering SOU 1991 105avav
inkomstför begränsas avskaffas.eller

fårVideobranschen avtaletsäga rätten göra avdragattupp om
videoavgiftenför vid nettointäkten vidberäkningen rörelseavav

taxering för inkomst avskaffas. Detsammabegränsaseller gäller,
sådanapårätten avdrag för skatt videokassettbandgöraattom

för vilka videoavgift avskaffaserlagts begränsaseller eller råt-om
till kompensation motsvarande tidigare erlagdmed beloppten ett
för avskaf-skatt, den har videoavgift, begränsasellererlagtsom

fas.

38§

frånUppsägning videobranschensfilmbranschens respektive sida
gäller endast branschorganisa-den undertecknats minst treom av
tioner.

39§

utgång,Om avtalet upphör gälla vid avtalstidens skall deatt av-
årengifter redovisas för 1991 och 1992 användas enligt be-som

stämmelserna i avtalet, inte kommer överensparterna om an-om
nat.

fårOm förordna stif-avtalet upphört gälla, regeringenatt att
sådanttelsen skall träda i likvidation. fall har regeringen tillikaI
behållning,likvidator. Stiftelsens med undantag deatt utse en av

för 1991 och 1992 redovisade avgifterna, tillskiftas staten att an-
ändamål.vändas för stiftelsens allmänna

bestå,Förordnas likvidation. skall stiftelsen till dess re-om
tillgångar,geringen förordnar Stiftelsens med undan-annorlunda.

sådantde 1992 redovisade avgifterna, skall iför 1991 ochtag av
ändamål.fall alltjämt förvaltas stiftelsen för dennas allmännaav

Därvid år stiftelsen bunden avtalets regler rö-dock inte längre av
fördelningsprinciper.rande

vilkaAvgifter, videogramerlagts i förskott och som avsersom
föri handeln för uthyrning för videogramförs eller som avses

återbetalasskallförsäljning avtalet upphört gälla,efter det attatt
stiftelsen.av

§40

får i bilagabestämmelsernaändringStyrelsen besluta avom
regeringen,sådant godkännandegiltighet beslut krävsFör avav

videobranschen.Filmproducenter ochFöreningen Sveriges
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41 § SOU 1991 105

Tvist tolkningen eller tillämpningen detta avtal ellerom av om
rättsförhållanden har sin grund i skallavtalet avgörassom genom
skiljedom enligt lag.

42 §

frånDetta avtal år sida träffat förutsättningunderstatens re-av
geringens godkännande.

43§

Till detta avtal har fogats vissa protokollsanteckningar bilagasom
8.
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i
E. Bilaga I 105. SOU 1991is
ai

Förbindelse; biografavgift

biografföreställningbiografägareUndertecknad anordnare somav
särskildatagit del gällande film- och videoavtal och dehar av

åtarregler förutsätts i avtalets 25 sig härigenom gentemotsom
avgiftstiftelsen i kraft betala in enligtunder den tid avtalet äratt

låta kontrollantstiftelsen denna utseddavtalet och genom av
såvitt avgiftsredovisningen, i öv-granska räkenskaperna gäller att

underlåtenhetrigt följa godtagaavtalets bestämmelser samt att att
underlåtenhet filmhyra.betalabetala avgift likställs med attatt
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Bilaga 2 105SOU 1991

Förbindelse; videoavgift

Undertecknad videogramuthyrare, film-tagit del gällandesom av
och videoavtal och de särskilda 30regler förutsätts i avtaletssom
åtar härigenomsig stiftelsen under den tid avtaletgentemot att

låtaiär kraft betala in avgift enligt stiftelsenavtalet och genom
såvittdenna utsedd kontrollant granska råkenskaperna gällerav

avgiftsredovisningen innehavet avgiftspliktiga videogram,och av
i godtagaövrigt följa avtalets bestämmelser under-att samt att att

låtenhet underlåtenhet förbetala avgift likställs med betalaatt att
levererade videogram.

Förbindelse; köpvideoavgift

Undertecknad tagit film-videogramsäljare, del gällenadesom av
och videoavtal 30och de särskilda regler förutsätts i avtaletssom
åtar sig härigenom stiftelsen under den tid avtaletgentemot att

låtaiår kraft betala in avgift enligt avtalet och stiftelsen genom
såvittdenna utsedd kontrollant granska räkenskaperna gällerav

avgiftsredovisningen innehavet avgiftspliktiga videogramoch av
i övrigt följa bestämmelser.avtaletssamt att
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105SOU 19913Bilaga

filmproduktion svenskförMedel av

medel förvissa användasC, skallochA, B§ punkternaEnligt 32
närmarebilaga aestäm-svensk film. I dennaproduktion gesav

medel.dessaanvändningenmelser avom

bestämmelserGemensamma

förutsättningundersvenskfilmEn ansessom
svensk mecborgarebosatti landethära ärproducentenatt
sammanslutning el-svenskellerbolagsvenskteller annan

institution,ler
medsvensktuteslutandefinansierasproduktionfilmensb att

ochkapital
på-medarbetareartistiskasvenska insatsenC den avatt av

filmengäller dessutomkortfilmFör atttaglig betydelse.
utlänning medärproducentsvensk dessomanses som

bstycketförstaunderoch villkoreni landethemvist här
c uppfyllda.och är

ochsvenskamellani samverkan ut-tillkommitFilm, som
film undermed svensklikställasskallländska intressen,

uppgårkapitalinsatsensvenskadels denförutsättning att
förproduktionskostnadentjugofemtill minst procent av

medarbe-artistiskainsatsensvenskadenfilmen, dels att av
påtaglig betydelse.ärtare av

visningstidharlångfilm film motsvaran-Med som enavses
imotsvarandeelerformati 35000minst 2de meter mm

biografpremiärnormalföravseddformat årochandra
biografexploatering.normalmed

långfilmersvenskaProduktionsgarantier till

utgå tillproduktionsgarantier kanformstöd iSelektivt av
underinriktning ockonstnärliglångfilmer medsvenska

och personellatekniskaekonomiska.deförutsättning att
föreligger.genomförandeproduktionensförresurserna

återbetalningspliktigt enligtskallProduktionsstödet vara
enligt 17.föreskriver punktstyrelsenförutsättningar som

viss andeltillförlustertäckerProduktionsstödet avenupp
visst belopp.meddock högstproduktionskostnad,filmens

beräknasi punktfilmertillProduktionsstöd avsessom
andelenfilmproducentenssvenskaden avgrundval av

produktionskostnaderna.
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fårproduktionsstödet inräknas kostnaderför 1991 105SOUI underlaget
marknadsföring.för

nämnd kalladproduktionsstöd fattasBeslut pro-av enom
långfilm.duktionsstödsnâmnden för

avslå ansökanproduktionsstödsnämndenBeslut att omav
i 2produktionssstöd till film punkt grundsom avses av

2 inte uppfyllda,förutsättningarna i punkterna 1 och äratt
styrelsen för förnyadunderställaskan producentenav

prövning.
fårutgått till film filmen visasproduktionsstöd harOm en

månader efter biografpremiä-tolvbetal-TV tidigasti s.k.
månader eftertelevision tidigastoch i artonren, annan

frånfår undantag den-Styrelsen medgebiografpremiären.
filmens producent.bestämmelse det begärs avna om

långfilm består fem leda-10. Produktionsstödsnämnden för av
Ordförandenordförande.möter, är utses sty-avvarav en

tvåtvå filmbranschen och ledamöterrelsen, ledamöter av
SvenskaTeaterförbundet.av

kallelseProduktionsstödsnämnden sammanträder11. av
ordföranden eller viceordföranden, beslutsförDen närär
övriga ledamöternaordföranden minst hälften de äroch av

meningdennärvarande. Som nämndens beslut gäller va-
meningvid lika röstetal, dende flesta sig eller,rom enar

biträder.ordföranden vid sammanträdetsom
fårproduktionsstödsnämnden inte12. iDen är ledamotsom

förvaltningsrådet.isamtidigt i styrelsen ellerledamotvara
förproduktionsstödsnämnden hela13. Ledamöterna i utses av-

årföljande harvarandratalstiden. Den under tresom
i produktions-varit eller suppleantledamot, ordförande

fårlångfilm integarantinâmnd förstödsnämnden eller i en
år förflutithar sedanförräntill ledamotnytt utses tre

föregående avslutades.mandatperiodnärmast
vid behand-jävigLedamot i produktionsstödsnämnden är14.

ekonomiska eller andralingen han harärende i vilketav
intressen.

produktionsstödsnämn-sidan produktionsstödVid kan15. av
utarbetande under-förden besluta särskilda anslag avom

detbestämmerför filmproduktionsprojekt. Styrelsenlag
sådanaanslag.sammanlagdabeloppet av

årligen förberättelseskallProduktionsstödsnämnden16. avge
verksamhetsår. överläm-föregående Berättelsemanärmast

förvaltningsrå-ochstyrelsentillnovemberden 1senastnas
det.

§produktionsstöd enligt 32bestämmelser17. Närmare om
verksamhetproduktionsstödsnämndensförochpunkt B,

sådanabeslutarstyrelsenInnanstyrelsen.fastställs omav
från Föreningenyttrandeninhämtaskall denbestämmelser
Teaterförbundet.SvenskaochFilmproducenterSveriges
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produk- 105andel 1991;belopp, stödets SOUBestämmelser högsta avom
produktions-fastställelseberäkning ochtionskostnaden, av
produktions-avtrappningfilmintäkter.ochkostnader av
produktions-slutregleringåterbetalning ochstöd samt av

samråd SverigesFilmpro-Föreningenmedfastställs istöd
ducenter.

kortfilmersvenskaProduktionsstöd till

till svenskaproduktionsstöd18. bestämmelserNärmare om
uppgifter försammansättning ochkortfilmer samt avom

styrel-fastställskortfilmförproduktionsstödsnämnden av
eftersamråd TeaterförbundetSvenska ytt-i med samtsen

och video-FilmproducenterSverigesFöreningenrande av
branschen.

filmsvenskStiftelsens produktion av

konst-film skall ha klartsvenskproduktion19. Stiftelsens av
biografvis-såväl förfilmeromfattainriktning ochnärlig
och ämnes-avseende formatmedfilmerning som som

innehåll distribuerasi första handavsedda annatär att
härvidskalloch ungdomför barnfilmBehovetsätt. av
medeltillgängligatiosärskilt beaktas. Lägst procent av

företrädesvis för barn.kortfilm,tillskall användas
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Bilaga 4 SOU 1991 105

Medel fiir spridning och visning värdefull filmav

Enligt 32 § punkt D skall vissa medel användas för främjaatt
spridning och visning värdefull film. Visningsnâmnden skallav
fördela tvåmedlen belopp, för värdefull film för barn ochett
ungdom och för värdefull film.ett annan

1.2Visningsnämnden skall vid fördelningen medlen främjaav
verksamhet syftar till öka möjligheterna värde-att attsom se
full film sådanoch intresset såvälöka för film hosatt vuxna

hos fårbarn och ungdom. Medlen föranvändas import,som
spridning, informationsverksamhet och granskning mark-samt

åtgärdernadsföring eller andra syftar till väcka intresseattsom
för kvalitetsfilm.

Nämnden skall i nära samarbetemed filminstitutets styrelse
verka för förstärka filmens roll i det lokala kulturlivet iatt
kommunerna i samverkan visningsorganisationer,med folk-
bildning, kultumämnder m.fl.

bestårNämnden ordförande och andra ledamöter.av en sex
De regeringen för hela avtalstiden.utses Nämnden in-av utser

sig vice ordförande.om en
Nämnden sammanträder kallelse ordföranden. Den ärav

beslutsför ordförandennär eller vice ordföranden och minst
hälften de övriga ledamöterna är närvarande. Som nämn-av
dens beslut gäller den mening de flesta sig eller,varom enar
vid lika röstetal, den mening ordföranden vid sammanträ-som
det biträder.

Ledamot i nämnden är jävig vid behandlingen ärenden iav
vilket han har ekonomiska eller intressen.andra

2 Tredje har upphävtsstycket
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1051991SOUBilaga 7

lydelseföljandeårs hadefilmavtal1963itredje stycket§I 7

år med till-1962underbiografföreställninganordnareTill somav frånerhållit befrielsedelvisellerregler heltgällandelämpning av
för välgö-användandebehållningenstillmed hänsynnöjesskatt
måni denändamål, stiftelsenskallallmännyttigt an-rande eller

bortfall dennaförerhåller kompensationeljesticke avordnaren
Talanföreställningen.föravgiftenförmån, återbetala erlagdaden

hänseende.i dettabeslutmå stiftelsensförasicke mot
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Bilaga 8 SOU 1991 105

Protokollsanteckningar

till 28 §
utgått frånParterna har royalty och upphovsrättsligatt annan er-

påsättning skall beräknas avgifterna.

till 31 §
utgår ifrånParterna det förenligtär med den näringsråttsligaatt

lagstiftningen leverantören videogram avstänger videouthy-att av
från leverans underlåtervideogram uthyraren be-raren attav om

tala avgift till stiftelsen.

till 36 §
Parterna har förutsatt videogramuthyrare medges föravdragatt
videoavgifterna till stiftelsen vid beräkning nettointåkten rö-av av
relse vid taxering för inkomst.
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Bilaga 4 SOU 1991 105

Förslag till film- och videoavtalnytt

Parterna

svenskastaten

Sveriges Biografägareförbund, Folkets Husföreningarnas Riks-
Våra Gårdar,organisation, Riksföreningen SverigesFilmuthyrare-

förening och Föreningen Sveriges Filmproducenter nedanu.p.a.
kallade filmbranschen, och

Sveriges Videodistributörers Förening SVF, VideoHandelns
samarbetsorganisation VHS och Videouthyrarnas Samarbetsor-
ganisation VIDSAM nedan kallade videobranschen

Sveriges Television AB och Nordisk Television nedanAB kal-
lade TV-företagen

har framgårträffat det avtal nedan.som
frånAvtalet förbehållår sida träffat under regering-statens av

godkännande.ens

Inledande bestämmelser

§l

Stiftelsen Svenska ändamålFilminstitutet har till främja vårde-att
full svensk films filmproduktion.

ocksåStiftelsen skall fördela biografstöd och branschstöd samt
medverka i vissa internationella samproduktionsfonder.

Stiftelsen kan dessutom utföra uppdrag inom detstaten
området.filmkulturella

§2

Stiftelsens verksamhet leds styrelse. Stiftelsen har vidareav en en
direktör.verkställande

3 §

fallfilm avtal videogram i alla de där detMed i detta ävenavses
lämpligt och motiverat.är praktiskt
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Om styrelsen 105SOU 1991

4 §

bestå sju ledamöter, utseddalägst fem och högstStyrelsen skall av
också skall styrelsensregeringen bestämmer som varasom vemav

ordförande.
år.för tid högstStyrelsens ledamöter skall utses treen av

fårtvå mandatperioder tillvarit ledamot underDen utsessom
särskilda skäl förelig-för ytterligare period endastledamot omen

ger.
ordförande.inom sig viceStyrelsen utser

5§

Stockholm.Styrelsen skall ha sitt isäte

6§

stif-medel tillförsStyrelsen fördelningen debeslutar somom av
räkenskapsår för verk-för varje budgettelsen. Den fastställer en

samheten.
tillståndfår sälja ytterliga-regeringens ellerStyrelsen inte utan

belåna Filmhuset.re

7§

hålls det behövs.sammanträden närOrdförande skall till attse
fordrardirektörenverkställandeOm styrelseledamot eller sty-att

sådan efterkommas.skall begäransammanträderrelsen en
ordförandenviceordföranden ellerbeslutsförStyrelsen närär

närvarande. Somövriga ledmöterna ärhälften deoch minst av
el-sigflestamening degäller denstyrelsens beslut omenarsom

vidordförandenmeningröstetal, denvid likaler, samman-som
biträder.trädet

vidsigochnärvaradirektören har rättVerkställande yttraatt
med styrelsen.sammanträde

verkställande direktörenOm

8§

styrelsen.direktör skallverkställandeStiftelsens utses av
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Direktören skall handha den löpande förvaltningen enligt rikt- SOU 1991 105
linjer och anvisningar styrelsen meddelar.som

Vissa bestämmelserför stiftelsen

§9

Stiftelsens räkenskapsår verksamhetsår skall den 1 januari-vara
31 december.

För granskning styrelsens och verkställande direktörens för-av
valtning årligenoch räkenskaper tvåregeringen revisorerutser
jämte suppleanter, vilka revisor och suppleant utsesav en en
förslag föreningen Sveriges Filmproducenter och videobran-av
schen. En revisorerna, liksom suppleanten för denne, skallav va-
auktoriserade revisorer.ra
Senast den föregående1 maj räkenskapsårsskall berättelse för

förvaltning jämte räkenskaper överlämnas till revisorerna. Dessa
skall därefter den juni1 till styrelsen revisionsberät-senast avge
telse.

10 §

Stiftelsens verksamhetsberättelse skall den juli15 överläm-senast
till regeringen, filmbranschen, videobranschen och TV-företa-nas
Regeringen beslutar huruvida ansvarsfrihet skall beviljas.gen.

11 §

Regeringen fastställer ersättning till styrelsens ledamöter och till
revisorer och suppleanter för revisorer.

12 §

frånStiftelsen skall undantagen tillsyn enligt lagenvara
1929116 tillsyn stiftelser.överom

Om efterlevnaden avtaletav

13 §

sigFilmbranschen och videobranschen förbinder verka föratt att
förmåOrganisationerna pliktigadetta efterlevs. är sökaavtal att

bestämmelser.sina följa avtaletsmedlemmar att
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105Om biografa 1991vgijftema SOU

14 §

biografföreställningeljest anordnarBiografägare eller den som
avgift,biografägare skall till stiftelsen erlägganedan kallad en

föreställ-bruttobiljettintäkterna vidmotsvarande tio procent av
sådan enligt de Film-bruttoinkomstning. intäktMed avavses

Kontrollbyrå fastställda bestämmel-Aktiebolag allmännaägarnas
utgå intäk-den delFilmhyra skall intevid filmleverans. avser

betydelsei detta sammanhangavgiften. ärDetutgör utanten som
videoteknik i ställetmed hjälpvisasför avgiftsplikten film avom

för traditionell teknik.med

15§

sådantutgå fast vis-biografföreställningAvgift förskall inte
Kontrollbyrånförsningsstâlle, enligt det registerdär det som av

barnmatinéer.högst fem föreställningar i veckan utöverges
riktar sig till barn ochbarnmatiné föreställningMed somavses

börjar klockan 17.senastsom
kringgå be-i syfteOm biografföreställning har anordnats att

får avgiftspliktavgiftsplikt, styrelsen beslutastämmelser attom
sådant skall styrelseni ärendeföreligger. styrelsen beslutarInnan

organisation.biografägaren och denneshöra
från biografföreställ-får avgift förbefrielseStiftelsen medge
avstås biljettintäkternafilm- biografhyra och därning, där och

ändamål.anslåstill välgörande
juli 1963,före den lfilm, sätt gälldevisningFör av som

ändamål eller upplys-vetenskapligtägnad tjänaförklarats attvara
avgift inteuppfostringssyfte, skallundervisnings- ellernings-, ut-

gå.

l6§

direkt till stif-avgiftenoch betala inredovisaBiografägaren skall
året.skall minstredovisningsperiodertelsen. Antalet omsexvara

samråd film-medstiftelsen efterfastställasskallRegler härom av
branschen.

fastställs Kon-formulär,skall skeRedovisningen avsom
skallavgiftsmedleninbetalningtrollbyrån. redovisning ochFör av

Kontrollbyrån be-allmännafastställdaövrigt tillämpas dei av
skall stad-bestämmelserdessaIfilmleveranser.stämmelserna vid

underlåtenhetmedavgift likställsunderlåtenhet betalaattattgas
betala filmhyra.att
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Biografägaren är låtaskyldig stiftelsen kontrollantatt SOU 1991 105genom
granska hans såvitträkenskaper gäller avgiftsredovisningen.

l7§

Från berörda biografâgare skall Kontrollbyrånssnarast genom
försorg införskaffas, och till stiftelsen överlämnas förbindelse att
betala avgift enligt detta avtal och i övrigt följa bestämmelser-att

i avtalet. Förbindelsen skall ha framgården lydelse bi-na som av
laga

Biografägare underlåter sådan förbindelse skallattsom avge
frånavstängas filmleverans. Om avstängning inte sker, begä-trots
det, filmuthyraren stiftelsen för de avgifterran om motsvarar

belöper föreställning där det visas film hyrtssom en uten som
honom.av

Om videoavgtfterrm

18 §

Den yrkesmässigt hyr videogram han själv vi-som ut ägersom
deogramägare skall betala vissa avgifter till stiftelsen. Avgiften
utgår Ärför varje videogram hyrs ägaren utländskt sub-ut.som
jekt skall avgiften betalas det första svenska subjekt efterav som
ägaren hyr videogrammet. Avgiften förut utgör varje videogram

innehåller långfilm fyrtio kronor. För varje videogramsom en
innehåller kortfilm utgör avgiften tjugofyra kronor. Försom en

videogram innehåller långñlmer utgårflera avgift för varjesom
långfilm. såsom långfilmAvgift utgårför för videogram in-som
nehåller flera kortfilmer med sammanlagd visningstid motsva-en

långfilmer.rande eller fleraen
Med uthyrning jämställs försäljning med rätt för köparen att

återlämna videogrammet återfårhan del köpeskillingenmot att av
eller andra förfaranden framgår frågadär det klart det äratt om
uthyrning.

Den bedriver yrkesmässig verksamhet för utgivning vi-som av
deogram för försäljning videogramsäljare skall erlägga vissaav-
gifter utgårtill stiftelsen. Avgiften för de videogram utgessom

föras i förhandeln försäljning till fördirekt kunderattgenom en-
skilt innehållerbruk. Avgiften förutgör varje videogram som en
långfilm femton kronor.
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19§ SOU 1991 105

kringgå bestämmelser-Om har i syfteverksamheten anordnats att
får avgiftsplikt föreligger.avgiftsplikt beslutastyrelsen attomna

sådant video-ärende skall den hörastyrelsen beslutar iInnan
gramågaren och videobranschen.

20§

stiftelsenAvgifterna särskilt och betalas in tillskall redovisas en-
samrådefter med videobran-ligt regler fastställs stiftelsensom av

iinbetalning avgiftsmcdlen skallschen. För redovisning och av
Kontrollbyrån fastställda regler.övrigt tillämpas av

låta stiftelsen kontrol-Videogramägaren skyldigår att genom
såvitt avgiftsredovisningengällerlant granska hans räkenskaper

hans innehav avgiftspliktiga videogram.och av
kontrollvcrksamhetenKostnaderna för avgiftsuppbörden och

skall betalas stiftelsen.av

Om TV-företagens tillbidrag verksamheten

§21

Nordisk Television AB skall lämnaSveriges Television AB och
årliga 10med 20 milj.kr.bidrag till stiftelsens verksamhet resp.

framgår 22amilj.kr. Bidragen skall justeras enligt vad som av

Stiftelsensmedeloch användningenOm förvaltningen av

22 §

ändamål skall medeli 1 § deför deInom somangessomramen
enligt följandetillförs stiftelsen användas

långfilmerFilmstöd till svenska. kortfilmerFilmstöd till svenska. samproduktionsfonderinternationellaAvgifter till. Biografstöd. branschfråmjandeförvideobranschernatill film- ochBidrag. åtgärder.
får styrel-för verksamhetenkostnaderstiftelsens samtligaFör

kalenderår 8 milj.kr.använda högstunder ettsen
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22a§ SOU 1991 105

Beloppen enligt 18, 21 åroch 22 §§ skall varje justeras genom en
jämförelse med konsumentprisindex för januari åretdet aktuella
och konsumentprisindex för januari 1993.

23§

får årStyrelsen varje lämna stöd till film.svensk Av de medel
varit tillgängliga kalenderåret fårför stiftelsen under högstsom

sjuttiotre långfilm,användas för stöd till och högstprocent tret-
för stöd till kortfilm. Fyrtioenton detprocent totalaprocent av

långfilmsstödet fårskall förhandsstöd och täcka kostnaderettvara
åttiotill högst filmens produktionskostnad, dockprocentupp av

högst med visst belopp.
För den konstnärliga bedömningen skall styrelsen ha anställda

konsulenter. Konsulenterna skall ha tidsbegränsadanställning.en

24§

Av de långfilmsstödmedel varit tillgängliga för femtio-skallsom
nio fåranvändas för uppgåefterhandsstöd. Stödetprocent tillett
högst 8 milj.kr. film.per

För utgå långfilmfilmstöd skall kunna till skallatt den in-en
år efter biografpremiären ha minst 30 000ett betalan-om setts av

utgåde biografbesökare. Fullt stöd kan först sedan filmen har
110 000 betalande biografbesökare. När filmen harsetts av upp-

nått minimiantalet utgårbiografbesökare stöd 4 milj.kr.ett
Stödet ökar sedan successivt till maximalt stöd vid 110 000 bio-
grafbesökare.

erhållerFilm bidrag enligt 23 § kan enbart stöd enligtsom
24 § filmen därigenom kan högre stödbelopp. Stödetettom

då utgåskall mellanskillnaden mellan bidraget enligt 23 §som
24och

25 §

Bidrag till svensk film enligt 23 § och filmstöd enligt 24 § skall
återbetalningspliktiga bestämmelserenligt styrelsenvara som

meddelar.

26 §

utgått fårHar stöd till film filmen visas i s.k. betal-TV tidigasten
månader biografpremiären televisionefter och i tidi-tolv annan
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månader filmen visats iefter biografpremiären. Har 1991 105SOUte-artongast
utgå.intelevisionen före angiven tid kan stöd

27§

får år varitbiografstöd. de medelStiftelsen varje lämna Av som
får bio-användas förtillgängliga för stiftelsen högst elva procent

för stöd till bio-stödet skall användasgrafstöd. Femtio procent av
fördelastorlek. Styrelsen skallgrafer biografpublikensgrundat

parallelldistribution kopiorlika tillresterande medel med delar av
biografer.filmer för upprustningaktuella och stöd avav

28§

får år videobranscher-bidrag till film- ochStiftelsen varje lämna
åtgärder. medel varit till-för branschfrämjande Av de somna

får användas för bransch-gängliga för stiftelsen högst procenttre
åtgärder.främjande

29§

huvudsakunder förutsättning ifilm skall svenskEn attansessom
minoritetsspråkspråket förekommandesvenska eller i Sverigedet

används.

30§

långfilm motsvarandevisningstidfilm harMed enavses som
for-motsvarande i andra000 i 35 format. ellerminst 2 meter mm

normal bio-biografpremiär medför normaloch är avseddmat,
medge undantag vadhar rättgrafexploatering. Styrelsen att avser

bam.riktar sig tillfilm yngresom

Avslutande bestämmelser

31 §

gälla till1993 skalljanuari ochkraft den lträder iavtalDetta
1998.decembermed den 31och

år före avtalstidensavtalet skall skeUppsägning ettsenastav
årmedförlängs avtaletutgång. uppsägning treVid utebliven

gången.
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årSedan fåravtalstiden förflutittre ochav SOUparterna 1991; 105var en av
påkalla förhandlingar förändring Sådanavtalet. förhand-om av

påkallasling skall 31den december får1995. Förändringensenast
inte ändamål.stiftelsensavse

325

fårStaten säga avtalet, filmbranschen eller videobran-upp om
schen bryter avtalet.mot

fårFilmbranschen säga avtalet, nöjesskatt för biograf-upp om
återinförsföreställning eller skatt väsentligenom annan av samma

karaktär effektoch införs eller mervärdesskatt införs film-om
visning. Detsamma gäller, rätten göra avdrag för biograf-attom
avgiften vid beräkning nettointâkter rörelse vid taxering förav av
inkomst begränsaseller avskaffas.

fårVideobranschen säga avtalet rätten göra avdragattupp om
för videoavgiften vid beräkning nettointäkten rörelsen vidav av
taxering för inkomst begränsaseller avskaffas.

33§

Var fåroch säga avtalet denparternaen av ettupp om xx.xx.
1992 träffat avtal upphovsrättsavgifter upphör gälla.om att

34§

frånUppsägning filmbranschens respektive videobranschens sida
gäller endast den undertecknats minst branschorganisa-treom av
tioner.

35§

Om avtalet utgång,upphör gälla vid avtalstidens skall deatt av-
gifter årenredovisasts för 1997 och 1998 användasenligt be-som
stâmmelserna i avtalet, inte kommer överensparternaom om an-
nat.

Avgifter, erlagts i förskott och videogram vilkasom avsersom
förs i för förhandel uthyrning eller videogram för för-som avses

återbetalassäljning efter det avtalet upphört gälla, skallatt att av
stiftelsen.

Om tillgångaravtalet upphört stiftelsensgälla, tillskiftasatt
ändamål.användas för stiftelsens allmännastaten att
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1051991SOU365

tillämpningen detta avtal elleiellertolkningenTvist av omom
avtalet skallrättsförhållanden grund i avgörassinhar genomsom

enligt lag.skiljedom

exemplarlikalydande rilkai elvaavtal har upprättatsDetta av
videobranschen och TV-fem,filmbranschentagit trestaten ett,

två.företagen

Stockholm den

Kontrollbyrå Aktiebolagovanstående Filmågarnasavtal harMot
erinraintet att

...rEÖ-ET
932-027433
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