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FORORD

Denne rapporten presenterer resultatene av en utredning om den nordnorske filmbransjen
gjennomført av ideas2evidence på oppdrag fra Innovasjon Norge i Troms.
Målet for utredningsarbeidet har vært å kartlegge viktige utviklingstrekk i filmbransjen de siste tre
årene med hensyn til omfang, innretning og lønnsomhet, å analysere den regionale filmbransjens
styrker og svakheter med tanke på videre vekst og utvikling, og å komme med anbefalinger til
hvordan virkemiddelapparatet bør innrettes for å støtte opp om den regionale filmbransjen på en
best mulig måte.
Arbeidet bygger på regnskapsdata for alle filmforetak i regionen, en spørreundersøkelse til hele
bransjen og intervjuer med relevante aktører i bransje og virkemiddelapparat.
Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt med sin tid og sin kunnskap for at denne utredningen
skulle bli så grundig som mulig.
Utredningen er gjennomført av Jostein Ryssevik og Malin Dahle ved ideas2evidence.
Bergen
Januar, 2015
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Kapittel 1
BAKGRUNN, DATA OG HOVEDFUNN
Denne rapporten presenterer resultatene fra en utredning ideas2evidence har gjennomført av filmbransjen i
Nordland, Troms og Finnmark på oppdrag for Innovasjon Norge. Utredningen skal danne grunnlag for en
målrettet satsing på å utvikle filmbransjen i Nord-Norge, med mål om å styrke regionens posisjon i norsk
filmproduksjon, øke kompetansen i bransjen og skape lønnsomme bedrifter.
I dette kapitlet presenteres bakgrunnen for utredningen, problemstillingene som behandles og hvilke kilder og
data vi har benyttet for å kaste lys over disse problemstillingene. Kapitlet inneholder også en punktvis
oppsummering av de viktigste konklusjonene og anbefalingene.

BAKGRUNN
Nordnorsk filmbransje er i utvikling. Landsdelen har de senere årene markert seg i det nasjonale og til dels
internasjonale filmlandskapet med filmer som Veiviseren, Heftig og begeistret og Kautokeino-opprøret og TVserien Himmelblå. Regionen, som er landets eldste filmregion etter Oslo, har i dag en av de største
konsentrasjonene av filmselskaper og filmarbeidere utenfor hovedstadsområdet. En undersøkelse gjennomført
for Produsentforeningen i 2014 fant at fem prosent av sysselsettingen i spillefilmselskaper og hele 14 prosent
av sysselsettingen i dokumentarfilmselskaper er lokalisert i Nord-Norge. I 2013 mottok produksjonsselskap fra
landsdelen omtrent 10 prosent av de samlede tildelingene fra Norsk Filminstitutt, hele 16 prosent av
tildelingene til kinofilm og 7 prosent av tildelingene til dokumentarfilm. Regionen har dessuten landets største
filmfestival, Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), som har blitt en institusjon blant filmfestivalene i Norge,
både som publikumsfestival og som bransjetreff.
På bakgrunn av dette har Innovasjon Norge ønsket å foreta en grundig kartlegging av filmbransjen i NordNorge, både hvor den står i dag og hvilke utviklingsmuligheter og utfordringer den står foran.
Målet for utredningen har vært:

 Å kartlegge viktige utviklingstrekk i filmbransjen de siste tre årene med hensyn til omfang, innretning
og lønnsomhet.

 Å analysere den regionale filmbransjens styrker og svakheter med tanke på videre vekst og utvikling,
inkludert en beskrivelse av forventet utvikling de neste tre årene.

 Å komme med anbefalinger til hvordan virkemiddelapparatet bør innrettes for å støtte opp om den
regionale filmbransjen på en best mulig måte.

PERSPEKTIVER
Filmbransjen i Nord-Norge er blitt studert fra ulike synsvinkler:



Nord-Norge: En regional filmbransje bør for det første forstås utfra sine egne forutsetninger,
ambisjoner og utviklingsmuligheter. Dette handler både om hvordan bransjen ser ut i dag, hva som er
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dens viktigste styrker og svakheter og hvilke muligheter som finnes for å utvikle bransjen i en positiv
retning. Samspillet mellom bransjens egne aktører og det regionale virkemiddelapparatet er også
sentralt i dette perspektivet.



En blant flere filmregioner: Nord-Norge er en blant flere filmregioner. En komparativ analyse av
hvordan filmbransjen og det tilhørende virkemiddelapparatet fungerer i Nord-Norge sammenlignet
med andre filmregioner i Norge gir verdifull innsikt og et grunnlag for å ta fornuftige strategiske valg.



En brikke i et nasjonalt system: Samtidig er Nord-Norge, sammen med de andre norske filmregionene,
en integrert del av en nasjonal filmpolitikk som både legger rammer og skaper muligheter. Bare 14
prosent av de nasjonale midlene til film fordeles gjennom regionale filminstitusjoner, resten gjennom
Norsk filminstitutt (NFI) (2014). Det er derfor nødvendig å forstå filmregionenes plassering i den
nasjonale filmpolitikken. Samtidig er dette en nasjonal filmpolitikk under endring og en ny
stortingsmelding er forventet våren 2015. Endring skaper muligheter, men kan også utfordre etablerte
strukturer.



Del av en internasjonal filmbransje: Filmbransjen globaliseres og internasjonal produksjonsaktivitet
flyttes til steder som kan tilby en optimal miks av natur, arkitektur, infrastruktur og
finansieringsløsninger. I Norge vurderes det for tiden å innføre en nasjonal insentivordning som vil
gjøre det enklere å trekke internasjonale filminnspillinger til landet – en ordning som etter våre
analyser først og fremst vil tjene filmregionene. Nord-Norge har gode forutsetninger for å delta i
denne globale konkurransen og dermed få tilført produksjonsaktivitet, kompetanse og nettverk som
kan bidra til å bygge en mer robust og bærekraftig bransje.

METODE OG DATAKILDER
Utredningen bygger på en undersøkelsesdesign som kombinerer kvantitative og kvalitative datakilder.
Følgende datagrunnlag er benyttet:
Selskapsdata fra Brønnøysundregistret
Kartleggingen av bransjens omfang, innretning og lønnsomhet bygger blant annet på regnskapsdata fra
Brønnøysundregisteret. Vi har tatt utgangspunkt i de sentrale næringskodene for film – produksjon, etterarbeid
og distribusjon – og kvalitetssikret listen over selskaper ved å fjerne sovende selskaper uten aktivitet. Uttrekket
fra regnskapsdatabasen har dannet grunnlaget for oversikten over filmbransjen og sentrale økonomiske
nøkkeltall som antall virksomheter, omsetning, antall ansatte og lønnsomhet. Beskrivelsene er basert på
regnskapsdata for årene 2008-2013. Det er bare aksjeselskap og tilsvarende selskapsformer som leverer
regnskap til Brønnøysundregisteret, ikke enkeltpersonforetak.
Spørreundersøkelse rettet mot bransjen
Vi har gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse rettet mot alle selskap og enkeltaktører som tilhører
filmnæringen i de tre fylkene. Undersøkelsen henter bl.a. inn økonomiske data fra enkeltpersonforetak som
ikke leverer regnskap til Brønnøysundregistrene. Disse utgjør en stor del av selskapene i filmbransjen.
Spørreundersøkelsen samler i tillegg informasjon om aktørenes virksomhet og produksjoner de har vært
involvert i. I tillegg inneholder undersøkelsen en rekke spørsmål om aktørenes vurderinger av bransjens styrker
og svakheter og synspunkter på økonomi, finansiering, selskapsstrategier og virkemiddelapparat.
Undersøkelsen ble sendt elektronisk til i alt 161 bransjeaktører. Syv av disse ble strøket fordi mottaker fortalte
at vedkommende ikke lenger jobber med film. I tillegg svarte én mottaker på vegne av to mottakere. Det ble
gitt i alt 107 svar noe som tilsvarer en svarprosent på 70 prosent. Dette regnes som svært bra for denne typen
undersøkelser.
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Kvalitative intervju
Vi har i tillegg gjennomført intervju med sentrale bransjeaktører, ledere for de regionale filminstitusjonene og
enkelte sentralt plasserte aktører i politikk og administrasjon. Disse har vært viktige for å belyse samspillet
mellom bransje og virkemiddelapparat, for å få bransjens vurderinger av mulige samarbeidskonstellasjoner og
skape et solid grunnlag for å vurdere utfordringer for videre vekst og utvikling for bransjen.
Dokumentgjennomgang
I tillegg til de datakildene som er nevnt over, har vi benyttet relevante dokumenter som strategidokumenter og
årsrapporter fra de regionale filminstitusjonene og politiske dokumenter. Vi har også benyttet tildelingsdata fra
NFI, samt oversikter over tildelinger og investeringer fra de regionale institusjonene Nordnorsk Filmsenter,
Filmfond nord, FilmCamp og Internasjonalt Samisk Filmsenter.

OPPBYGNINGEN AV RAPPORTEN
Rapporten er delt i fem kapitler. Kapittel 2 gir en oversikt over bransjens omfang, struktur og økonomi. I
Kapittel 3 utvider vi perspektivet og ser nærmere på styrkene og svakhetene til den nordnorske filmbransjen
slik den ser ut i dag. Vi ser også framover og vurderer hvilke muligheter som finnes for å utvikle bransjen
videre, og hvilke barrierer og trusler som kan hindre en ønsket utvikling. I kapittel 4 ser vi nærmere på den
regionale filmpolitikken og på de ulike filmpolitiske virkemidlene som er etablert for å fremme utviklingen av
nordnorsk film og filmbransje. Vi ser også på samspillet mellom bransje og virkemiddelapparat. Kapittel 5
presenterer anbefalingene vi har kommet frem til på grunnlag av kartleggingen og analysen i de foregående
kapitlene.

OPPSUMMERING AV HOVEDFUNN
Bransjens omfang, struktur og økonomi

 Den nordnorske filmbransjen gir arbeid til i underkant av 200 personer fordelt på rundt 150 foretak.
Dette utgjør rundt fem prosent av den norske filmbransjen. Bransjen har vært i vekst de siste årene og
en rekke nye aktører og foretak er kommet til.

 Bransjen er dominert av små foretak og bare ni av foretakene har mer enn to ansatte.
 Bransjen er geografisk spredd, både mellom fylkene og internt i hvert enkelt fylke. Bare i Tromsø ser vi
konturene av en tettere og mer moden filmbasert næringsklynge.

 Filmproduksjonen i Nord-Norge er dominert av dokumentarfilm, oppdragsfilm og kortfilm, selv om det
de siste årene også er blitt produsert flere spillefilmer og større TV-produksjoner.

 Mye er småskalaproduksjon og bransjen er lite differensiert. Flertallet av aktørene ser på seg selv som
generelle filmskapere og antallet fagpersoner som har spesialisert seg innenfor én enkelt funksjon, er
forholdsvis lavt.

 Omsetningen i bransjen har de siste årene ligget rundt 100 millioner kroner og verdiskapingen rundt
25 millioner kroner. Verdiskapingen per ansatt er lavere i Nord-Norge enn i noen av de andre
filmregionene i Norge.

 Lønnsomheten i bransjen er også lav og litt under halvparten av selskapene går med underskudd.
Andelen med underskudd er økende og særlig 2013 ser ut til å ha vært et vanskelig år for mange.

 Lønnsnivået i bransjen er svært lavt, også sammenlignet med andre deler av landet. Mange må derfor
spe på med inntekter fra annen virksomhet for å overleve. En betydelig andel jobber deltid og mye av
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denne undersysselsettingen er ufrivillig. Mange opplever derfor den økonomiske situasjonen som
vanskelig.
Styrker og svakheter, muligheter og barrierer for den nord-norske filmbransjen

 Rekrutteringen til den nordnorske filmbransjen er god. Mange kommer direkte fra filmutdanningen
ved Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg, men enkelte vender også tilbake etter endt utdanning
fra Den norske filmskolen på Lillehammer.

 Bransjen er derfor ung og preget av en betydelig entusiasme og et brennende ønske om å leve av
filmproduksjon i Nord-Norge.

 Undersysselsetting og lave inntekter utgjør likevel en trussel og nesten hver tredje filmarbeider har
vurdert å finne seg et annet yrke eller flytte til en annen region de siste par årene.

 Det er også mye som tyder på at den nordnorske filmbransjen ikke har en optimal struktur med tanke
på videre vekst og konsolidering. Dette gjelder både den geografiske spredningen, manglende
spesialisering og at det finnes få større selskap som kan skape inntekts- og arbeidsmuligheter til andre
enn seg selv.

 De lange avstandene og den store geografiske spredningen skaper særlige utfordringer for den
nordnorske filmbransjen. Selv om flertallet mener det gir mening å snakke om en nordnorsk bransje,
og at mange av aktørene også føler en tilknytning til denne bransjen, er de interne nettverkene og
samarbeidsrelasjonene forholdsvis svake. Rundt halvparten av aktørene kan ikke bekrefte at de har et
utstrakt samarbeid med kollegaer i sin egen region.

 Men nordnorsk film har også mange fortrinn. Ikke minst gjelder det de regionale myndighetenes vilje
til å satse.

 Den nordnorske filmbransje befinner seg også i en region med en variert, særegen og spektakulær
natur som både fungerer som referanseramme og bakteppe for mye av filmproduksjonen i landsdelen.
I tillegg er regionen rik på sterke og særegne historier og har en unik fortellertradisjon.

 Den nordnorske filmbransjen har gode muligheter for å lykkes, men dette vil blant annet kreve at
bransje og virkemiddelapparat trekker i samme retning og blir enige om felles mål og strategier.
Uenigheten mellom fylkene er i denne sammenhengen ødeleggende.

 Med den vilje til å satse på film som de lokale og regionale myndighetene i landsdelen så langt har vist,
ville en bedre samordning av strategier og virkemidler kunnet åpne store muligheter.

 Det må satses på bygging av sterkere nettverk og på samlokalisering i tettere næringsklynger.
 Det må også arbeides målrettet for å øke produksjonsaktiviteten, både ved å sette flere nordnorske
aktører i stand til å realisere større prosjekter og ved å få flere eksterne filmskapere til å legge sine
produksjoner til Nord-Norge.
Regional filmpolitikk og filmpolitiske virkemidler

 Mens mye av begrunnelsene for den nasjonale filmpolitikken har handlet om film som kulturuttrykk
og identitetsskaper, har filmpolitikken i regionene i betydelig større grad betonet filmens rolle som
nærings- og samfunnsutvikler. Dette gjelder også i Nord-Norge.

 Men på samme måte som norsk film kan være med på å bygge en norsk identitet og styrke den norske
fellesskapsfølelsen, kan film basert på lokale historier og lokale stemmer bidra til å bygge en regional
identitet og et sterkere fellesskap mellom de som bor i regionen.

 De lokale og regionale myndighetene i Nord-Norge har vist stor vilje til å satse på film, men den
nordnorske filmpolitikken har også vært preget av til dels sterke motsetninger mellom de ulike
utviklingsaktørene og, på enkelte områder, også av sviktende legitimitet i den regionale bransjen.
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 Nord-Norge var den første regionen i landet som satset på film og i løpet av årene er det bygget opp et
omfattende filmpolitisk virkemiddelapparat.

 Dette gjelder for det første Nordnorsk Filmsenter som kom i drift allerede i 1981. Filmsenteret gir
tilskudd til kort- og dokumentarfilm, men driver også tiltak for bransjebygging, kompetanseheving og
talentutvikling.

 Det gjelder også de to filmfondene, FilmCamp i Troms og Filmfond Nord i Nordland og Finnmark. Disse
er innrettet mot den profesjonelle delen av bransjen og tilbyr toppfinansiering av film i lange
formater. FilmCamp er også en mer komplett infrastruktur for filmproduksjon med filmstudio,
hotelldrift, cateringtjenester osv.

 Med til dette bildet hører også Internasjonalt Samisk Filmsenter, som er et nasjonalt og til dels
internasjonalt ressurssenter for samisk filmproduksjon.

 Nordnorsk Filmsenter fremstår som den samlende og brobyggende organisasjonen som oppleves som
relevant og viktig av de aller fleste.

 Filmfond Nord har, trass sin korte funksjonsperiode, klart å etablere seg som et viktig filmpolitisk
virkemiddel i regionen. Fondet oppfattes som nyttig og relevant blant aktørene i Nordland og
Finnmark og i betydelig grad også i Troms.

 FilmCamps forhold til bransjen, både i eierfylket Troms og i de to andre fylkene, er betydelig mer
problematisk. Dette gjelder både innretningen av virksomheten og uklarhetene rundt disponeringen
av fondets midler.
Anbefalinger

 Nord-Norge bør behandles som en felles filmregion og den regionale filmpolitikken bør ha dette som
sitt første utgangspunkt.

 Det bør etableres en tettere dialog mellom bransjen og det politisk/administrative nivået i hele
regionen med tanke på å utvikle felles mål og en felles strategi for nordnorsk film.

 Det er avgjørende at Nordnorsk Filmsenter sitt arbeid for å styrke nettverkene og
samarbeidsrelasjonene i hele filmregionen fortsetter og eventuelt intensiveres.

 Relevante næringspolitiske myndigheter bør, så langt det er mulig, legge forholdene til rette for en
tettere samlokalisering av filmvirksomhetene i landsdelen.

 Det bør anlegges en todelt strategi hvor man på den ene siden arbeider for at flere nordnorske
filmprosjekt lar seg realisere og hvor man på den andre siden også satser på å trekke flere eksterne
filmproduksjoner til landsdelen.

 For å øke produksjonen av nordnorske langfilmprosjekter vil vi anbefale at det stilles myke
tilskuddsmidler til disposisjon for utvikling av flere slike prosjekt.

 Det bør prioriteres å benytte næringspolitiske tiltak til å styrke produksjonsleddet i den nordnorske
filmbransjen. Bransjen trenger et knippe sterke lokomotiver som kan skape arbeids- og
inntektsmuligheter for andre enn seg selv.

 Det bør på nytt tas initiativ til å opprette et felles nordnorsk filmfond etter modell av de andre
regionale filmfondene i Norge og uten bindinger til en regional infrastruktur for filminnspilling.

 Det bør opprettes en felles nordnorsk filmkommisjon med hele landsdelen som virkeområde og uten
bindinger til en regional infrastruktur for filminnspilling.
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Foto: f(x) produksjoner AS "Filmen om Børre Knudsen skapte debatt."
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KAPITTEL 2
BRANSJENS STRUKTUR OG ØKONOMI
I dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan den nordnorske filmbransjen har utviklet seg de siste seks årene. Vi
ser også på bransjens struktur og på viktige økonomiske størrelser som inntekt, omsetning og verdiskaping.
Beskrivelsene bygger på regnskapsdata hentet fra Brønnøysundregistrene for årene 2008 til 2013. På enkelte
områder er analysene supplert med data fra spørreundersøkelsen som gir dypere innsikt og som viser bransjen
slik den ser ut i dag.
Den nordnorske filmbransjen gir arbeid til i underkant av 200 personer fordelt på rundt 150 foretak. Dette
utgjør rundt fem prosent av den norske filmbransjen. Bransjen har vært i vekst de siste årene og en rekke nye
aktører og foretak er kommet til. Bransjen er dominert av små foretak og bare ni av foretakene har mer enn to
ansatte. Bransjen er geografisk spredd, både mellom fylkene og internt i hvert enkelt fylke. Bare i Tromsø ser vi
konturene av en tettere og mer moden filmbasert næringsklynge.
Filmproduksjonen i Nord-Norge er dominert av dokumentarfilm, oppdragsfilm og kortfilm, selv om det de siste
årene også er blitt produsert flere spillefilmer og større TV-produksjoner. Mye er småskalaproduksjon og
bransjen er lite differensiert. Flertallet av aktørene ser på seg selv som generelle filmskapere og antallet
fagpersoner som har spesialisert seg innenfor én enkelt funksjon, er forholdsvis lavt.
Omsetningen i bransjen har de siste årene lagt rundt 100 millioner kroner og verdiskapingen rundt 25 millioner
kroner. Verdiskapingen per ansatt er lavere i Nord-Norge enn i noen av de andre filmregionene i Norge.
Lønnsomheten i bransjen er også lav og litt under halvparten av selskapene går med underskudd. Andelen med
underskudd er økende og særlig 2013 ser ut til å ha vært et vanskelig år for mange.
Lønnsnivået i bransjen er svært lavt, også sammenlignet med andre deler av landet. Mange må derfor spe på
med inntekter fra annen virksomhet for å overleve. En betydelig andel jobber deltid og mye av denne
undersysselsettingen er ufrivillig. Mange opplever derfor den økonomiske situasjonen som vanskelig.

FILMBRANSJENS STØRRELSE
Selv om Nord-Norge var først ute med å etablere et regionalt filmsenter og det har vært produsert film i
landsdelen i flere tiår, er bransjen fortsatt forholdsvis liten og fragmentert. Trolig er i underkant av 200
personer direkte engasjert i filmproduksjon fordelt på rundt 150 foretak. Når vi benytter ordet trolig, skyldes
dette at filmbransjen er vanskelig å avgrense. Mange jobber deltid og overgangen fra film som hobbyaktivitet
til levevei er flytende. Det finnes også en rekke sovende selskaper, først og fremst enkeltpersonforetak, som
sjelden eller aldri benyttes til inntektsgivende arbeid.
Det vi vet med rimelig stor grad av sikkerhet er at bransjen består av rundt 58 aksjeselskap med i underkant 90
ansatte. Dette er selskap som er økonomisk aktive og som leverer regnskap til Brønnøysundregistrene. Vi kan
derfor benytte disse regnskapene til å tallfeste den økonomiske aktiviteten til bransjen. I tillegg kommer i
1
underkant av 100 enkeltpersonforetak som i større eller mindre grad kan regnes som aktive. Mange av disse
1

Tallet på registrerte enkeltpersonforetak under de aktuelle næringskodene er betydelig høyere, hele 238.
Men detaljerte undersøkelser fra andre deler av landet har vist at bare rundt en tredjedel av disse selskapene
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er foretak benyttet av fulltidsengasjerte filmarbeidere, mens andre er base for mer sporadisk filmarbeid av
personer som ofte er ansatt i annen virksomhet. Enkelte av disse foretakene benyttes også til freelance-arbeid
av filmarbeidere som ellers er ansatt i et av de større filmselskapene. Enkeltpersonforetakene gir sjelden arbeid
til andre enn eieren, men kan i enkelte tilfeller leie inn arbeidskraft på kortere kontrakter i forbindelse med
konkrete filmprosjekt. Fordi enkeltpersonforetak normalt ikke leverer regnskap til Brønnøysundregistrene, er
omfanget av aktiviteten i denne delen av filmøkonomien vanskelig å beregne. Ved hjelp av
spørreundersøkelsen som vi har sendt ut, er det likevel mulig å gi et anslag på hvor omfattende virksomheten i
enkeltpersonforetakene er.

FILMBRANSJENS STRUKTUR
Selskapene er jevnt over små. Aksjeselskapene har i gjennomsnitt bare 1,5 ansatte. Hele 16 selskap har ingen
2
fast ansatte medarbeidere og ytterligere 25 har bare én ansatt. Bare ni selskap har tre eller flere fast ansatte
på lønningslisten (jf. figur 2.1).

Figur 2.1: Aksjeselskap fordelt etter
tallet på ansatte, 2013

Alle selskap med tre eller flere ansatte er vist i tabell
3
2.1. Den største av disse er dokumentar- og
oppdragsfilmprodusenten News on Request som med
25
sine 13 ansatte kan regnes inn blant de større aktørene
i den norske filmnæringen. Selskapet ble etablert i Bodø
16
i 2002, men etter grunnleggeren Thomas Evjens død, er
8
mye av virksomheten flyttet til Brønnøysund og
7
4
Trondheim. En variert produksjon av oppdragsfilm ,
2
dokumentarfilm og TV-programmer er ellers en
fellesbetegnelse for flertallet av de større
Ingen
1
2
3-4
Over 4
filmselskapene i Nord-Norge. Det gjelder blant annet
det nest største selskapet, Deadline Media med 7 ansatte. Også reklamefilm inngår i porteføljen til flere av
disse produsentene. Bare to av selskapene på denne listen er spesialiserte spillefilmprodusenter. Det gjelder
Mer Film i Tromsø, som også har kontor i Bergen, og Tappeluft Pictures i Alta – ett av flere selskap etablert av
og rundt filmskaper Tommy Wirkola.

er aktive. Utgangspunktet for analysene i denne rapporten er en liste som er utarbeidet av Nordnorsk
Filmsenter og som inkluderer alle foretak som denne organisasjonen kjenner til er aktive. Listen inkluderer 40
prosent av de registrerte enkeltpersonforetakene.
2
I Brønnøysundregistrene er 23 av 58 aksjeselskap oppgitt å ha null ansatte i 2013. Men fordi disse tallene ikke
alltid er korrekte, har vi antatt at selskap som har betalt ut lønn eller utbytte på over 50.000 i løpet av det
aktuelle året i det minste har en aktiv eier som har inntekter fra virksomheten. Vi har derfor satt tallet på
ansatte i disse selskapene til én. Dette reduserer altså tallet på aksjeselskap uten ansatt i 2013 til 16.
3
Listen viser tallet på ansatte slik dette er registrert i Brønnøysundregistrene. I enkelte tilfeller er ikke disse
tallene helt korrekte, I tillegg vil disse selskapene også leie inn arbeidskraft på kortsiktige kontrakter i
forbindelse med konkrete prosjekt.
4
Oppdragsfilm er en fellesbetegnelse på film produsert på oppdrag fra næringslivet. Dette kan gjelde
informasjonsfilm, opplæringsfilm o.l. Reklamefilm regnes vanligvis ikke inn i denne kategorien selv om
overgangen er flytende.
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Tabell 2.1: Filmselskap med tre eller flere ansatte i 2013
Selskap

Beskrivelse

Lokalisering

News on Request AS

Produksjon av dokumentar- og
oppdragsfilm
Produksjon av TV-program, oppdragsfilm
o.l.
Produksjon av oppdrags- og reklamefilm

Bodø, Brønnøysund og
Trondheim
Sortland, Bodø og
Trondheim
Svolvær

Varierte kreative tjenester, inkludert film
og foto
Produksjon av spillefilm

Hammerfest

4

Tromsø og Bergen

4

Produksjon av oppdrags- og reklamefilm,
musikkvideo osv.
Produksjon av TV-program, oppdragsfilm
o.l.
Produksjon av TV-program o.l.

Alta

4

Tromsø

4

Harstad

3

Produksjon av spillefilm

Alta

3

Deadline Media AS
Aurora Borealis
Multimedia AS
Verk AS
Mer Film AS
Rein Film AS
TV-Produsenten AS
Aktiv Media AS
Tappeluft Pictures
Holding AS

Ansatte
13
7
4

En selskapsstruktur med mange små og et fåtall litt større aktører er ikke uvanlig i filmbransjen. Strukturen
ligner mye på den vi finner andre steder i landet med et visst unntak for hovedstadsregionen. Den viktigste
grunnen til at bransjen er organisert på denne måten, er at filmproduksjon er en prosjektbasert virksomhet
med store svingninger i aktivitetsnivå fra periode til periode. Når et filmprosjekt går i produksjon er det behov
for et større mannskap og en lang rekke spesialiserte fagfunksjoner. Men ingen enkeltselskap har økonomisk
ryggrad til å holde alle disse fagfunksjonene på lønningslista over tid, og leier derfor inn uavhengige
filmarbeidere og enkeltpersoner fra andre selskaper når det er behov for det. Mellom disse kortvarige
produksjonstoppene holdes den faste staben og de langsiktige kostnadene på et minimum.
Filmproduksjon kan derfor beskrives som nettverksbasert, og en regional filmbransje vil normalt bestå av et
fåtall produksjonsselskap av varierende størrelse og en stor underskog av uavhengige filmarbeidere som tilbyr
alle de fagfunksjonene som produksjonsprosessene krever. Produksjonsselskapene er navene i disse
nettverkene. Det er produksjonsselskapene som får ting til å skje, som mobiliserer kapital og ressurser og som
setter sammen de enkelte produksjonsteamene. Uten dyktige og sterke produksjonsselskap forsvinner derfor
mye av grunnlaget for en regional filmbransje. Uavhengige filmarbeidere vil i noen grad kunne leve av
produksjonsaktivitet som blir tilført utenfra, fra andre deler av landet eller utlandet, men dette er sjelden nok
til å skape en robust og levedyktig filmbransje.

GEOGRAFISK FORDELING
Nord-Norge skiller seg ikke vesentlig fra andre regioner når det gjelder tallet på produksjonsselskap av en viss
størrelse. Det som fremstår som mer spesielt er den sterke geografiske spredningen. De ni selskapene i tabell
2.1 er likt fordelt mellom de tre fylkene og lokalisert på i alt åtte forskjellige steder spredt over hele landsdelen.
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Figur 2.2: Aksjeselskap, ansatte og aktive
enkeltpersonforetak fordelt på fylke, 2013
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Også innad i de enkelte fylkene er spredningen
stor, ikke minst i Nordland hvor filmbransjen er
spredd over hele fylket. De største
konsentrasjonene finner vi i Bodø, Rana og i
Lofoten i kommunene Sortland, Vågan og
Vestvågøy. Men hver av disse klyngene er små
med bare en håndfull selskap. I tillegg til de ti
kommunene som er vist i figur 2.3, finnes det
også enkeltpersonforetak i ytterligere åtte
kommuner i Nordland.

Troms

Nordland

Figur 2.3: Antall selskap i kommuner
med minimum ett aksjeselskap

Finmark

Dette spredningsmønsteret gjelder også i stor
grad resten av bedriftspopulasjonen i bransjen.
Dette går fram av figur 2.2 som viser den
fylkesvise fordelingen av aksjeselskap, ansatte i
5
aksjeselskap og enkeltpersonforetak i 2013.
Aksjeselskapene er forholdsvis likt fordelt
mellom de tre fylkene, men med en overvekt av
ansatte i Nordland, i all vesentlig grad på grunn
av tidligere nevnte News on Request. Når det
gjelder enkeltpersonforetakene er den
geografiske konsentrasjonen noe større i
Troms, med flere foretak enn i de to andre
fylkene til sammen. Dette indikerer at Troms
trolig har en mer en komplett filmbransje med
høyere produksjonsaktivitet og behov for en
større underskog av filmarbeidere med ulike
fagfunksjoner.
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Fauske
Øksnes
Tysfjord
Nesna

Konsentrasjonen er noe sterkere i Finnmark,
hvor bortimot halve filmbransjen er samlet i
6
Alta. Men også her finner vi lommer av
filmselskap spredt over store deler av fylket,
blant annet i Kautokeino og Hammerfest.
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Troms skiller seg derimot markert fra de to
andre fylkene med tre av fire filmselskap
lokalisert i selve Tromsø by og resten fordelt på
fire andre kommuner: Målselv, Lenvik, Harstad
og Nordreisa. Konsentrasjonen av filmselskap i
Tromsø er derfor det nærmeste vi kommer en
geografisk konsentrert filmbasert
næringsklynge i Nord-Norge.

5

Gruppen aksjeselskap inkluderer også selskap som er registrert som norsk avdeling av utenlandsk foretak
(NUF). Tilsvarende har vi inkludert et fåtall selskap med delt ansvar (DA) og ett ansvarlig selskap (SA) i gruppen
enkeltpersonforetak. I denne oversikten er selskapene fordelt etter sin registrerte kontoradresse og det er ikke
tatt hensyn til at ett og samme selskap kan ha avdelinger i flere fylker.
6
Det må understrekes at det høye tallet på aksjeselskap i Alta i vesentlig grad skyldes de mange selskapene i
konglomeratet rundt Tommy Wirkola, som blant annet består av såkalte «single purpose» selskap, dvs.
eierselskap til konkrete filmprosjekt.
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Filmbransjen preges normalt av en naturlig sentraliseringsprosess der aktørene klumper seg sammen i tette
geografiske klynger. Konsentrasjonen av selskap og produksjonsaktivitet i Osloregionen er et uttrykk for dette,
men det finnes også tendenser til klyngeutvikling i andre regioner, blant annet på Vestlandet der særlig Bergen
og til dels også Stavanger har utviklet sterke regionale filmmiljøer.
Dette er et rasjonelt lokaliseringsmønster i en nettverksbasert produksjonsøkonomi hvor geografisk nærhet til
kompetanse og samarbeidspartnere er en vesentlig forutsetning for å lykkes. Filmproduksjon foregår som
nevnt i forholdsvis korte og intensive prosjekt gjennomført av team sammensatt av mange uavhengige
filmarbeidere og personell fra flere selskap. Produsentene, som er midtpunktet i prosjektene, er avhengige av
etablerte relasjoner til en underskog av mindre selskap og kompetente frilansere. De mindre aktørene er på sin
side avhengige av å være tilstede der det skjer for å komme i betraktning når ideer utarbeides og prosjektteam
settes sammen. Geografisk konsentrasjon skaper spesielt gode forutsetninger for en slik nettverksbasert
produksjonsform. Selv om filminnspilling i seg selv er en mobil aktivitet som ikke trenger å foregå i umiddelbar
nærhet til produsentens kontoradresse, er de geografisk tette nettverkene sentrale for alt som skjer. Der
tyngden av filmprodusentene befinner seg, vil også brorparten av aktivitetene foregå.
Den geografiske spredningen av produksjonsselskap og filmarbeidere i Nord-Norge kan utifra dette
perspektivet tolkes som et hinder for den videre utviklingen av filmbransjen i landsdelen. Med unntak av
aktørene i Tromsø, nyter ikke bransjen godt av de fordelene som en større nærhet til kompetanse og
samarbeidspartnere kunne gitt. De store geografiske avstandene er en naturlig forklaring på hvorfor et slikt
lokaliseringsmønster har oppstått, men lange avstander forsterker også de negative effektene av dette
mønsteret. Samtidig understrekes behovet for institusjonelle strukturer som kan bygge nettverk og skape
samarbeid til tross for disse avstandene.

EN FILMREGION BLANT FLERE
Hovedtyngden av den norske filmbransjen er lokalisert i Oslo og de nærmeste omlandskommunene. Dette er
illustrert i figur 2.4 som viser hvor stor del av bransjen, målt på ulike måter, som er plassert i de ulike
7
regionene.
Oslo og Akershus har vel halvparten av alle registrerte filmforetak og omtrent to tredjedeler av de større
virksomhetene med tre eller flere ansatte. De har også tre fjerdedeler av alle ansatte i filmbransjen. Om vi
også tar med uavhengige filmarbeidere organisert som enkeltpersonforetak eller tilsvarende, er om lag 65
prosent av alle som er sysselsett i filmbransjen bosett i denne regionen. Og ser vi på økonomien i bransjen, er
konsentrasjonen enda sterkere. Hele 84 prosent av omsetningen og i underkant av 79 prosent av
verdiskapingen kommer fra virksomheter med kontoradresse i Oslo og Akershus. Om vi i tillegg hadde tatt med
virksomheter fra kommuner i Buskerud og Oppland med svært kort reisetid til Oslo, ville denne geografiske
konsentrasjonen blitt enda tydeligere.

7

Figuren benytter en regioninndeling som i all hovedsak samsvarer med ansvarsområdene til de regionale
filmsentrene. Den viktigste forskjellen er at Akershus er slått sammen med Oslo og dermed ikke inngår i
ansvarsområdet til Viken Filmsenter. Begrunnelsen for dette er at filmselskapene i Akershus er en organisk del
av filmbransjen i hovedstadsregionen. I tillegg er Vestlandet sett som en region selv om ansvaret er fordelt
mellom Filmkraft i Rogaland og Vestnorsk filmsenter i de tre andre fylkene.
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Figur 2.4: Fordeling av den norske filmbransjen på regioner
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Arbeidet for å styrke filmbransjen i regionene har ikke i vesentlig grad endret dette lokaliseringsmønsteret. Når
det gjelder virksomheter og ansatte har de andre filmregionene hatt en noe sterkere vekst enn Oslo og
Akershus. Når det gjelder økonomien har utviklingen derimot gått den andre veien og hovedstadsregionens
andel av verdiskapingen er voksende.
Nord-Norges andel av den norske filmbransjen varierer fra tre prosent når det gjelder omsetning og
verdiskaping til åtte prosent når det gjelder aksjeselskaper. Andelen av foretakene er seks prosent. Dette betyr
at den nordnorske filmbransjen er betydelig mindre enn filmbransjen på Vestlandet og, når det gjelder flertallet
av indikatorene, også noe mindre enn Viken. Derimot er bransjen i Nord-Norge jevnstor med, og på enkelte
indikatorer, marginalt større enn bransjene i Sør-Norge, Innlandet og i Midt-Norge.
I rapporten Åpen framtid, som ideas2evidence utarbeidet for Kulturdepartementet våren 2014, er de regionale
filmbransjene også fordelt etter sjanger. Denne fordelingen gjelder ansatte i produksjonsselskap og bygger på
8
en klassifikasjon av selskapene i tre grupper; spillefilmselskap, dokumentarfilmselskap og TV-produsenter.
Fordelingen er vist i tabell 2.2. Merk at til forskjell fra figur 2.4, er Viken og Innlandet her slått sammen til
regionen Østlandet ellers. Oversikten viser at Nord-Norge har sin styrke på dokumentarfilmsiden. Når det
gjelder dokumentarfilmprodusenter, er hele 13 prosent av de ansatte lokalisert i Nord-Norge, bare overgått av
Vestlandet med 16 prosent. Når det gjelder spillefilmselskaper, hvor hele 90 prosent av de ansatte er lokalisert
i Øst-Norge, deler Vestlandet og Nord-Norge resten mellom seg med fem prosent hver. Nord-Norge er derimot
svakest når det gjelder TV-produksjon med bare en prosent av de sysselsatte.

Tabell 2.2: Geografisk fordeling av ansatte i tre grupper av produksjonsselskap, 2012, prosent.
Oslo og
Akershus

Østlandet
ellers

Sørlandet

Vestlandet

Trøndelag

NordNorge

Dokumentar

46 %

12 %

6%

16 %

6%

13 %

Spillefilm

69 %

21 %

0%

5%

0%

5%

TV-produksjon

88 %

4%

1%

6%

0%

1%

Hele bransjen

77 %

8%

2%

8%

1%

4%

8

Selskap som primært produserer reklame- og eller oppdragsfilm er med andre ord ikke med i denne
oversikten.
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UTVIKLING I ANTALL SELSKAPER
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Den nordnorske filmbransjen har vært i vekst
de siste årene. Dette framgår av figur 2.5
som viser veksten i aksjeselskap, ansatte i
aksjeselskap og registrerte
enkeltpersonforetak i perioden 2008 til 2013.
Tallet på aksjeselskap har økt fra 37
registrerte selskap i 2008 til 57 i 2013, dvs.
en vekst på 54 prosent. Tallet på ansatte i
disse selskapene har vokst fra 65 til 86, en
vekst på 32 prosent. Også tallet på
registrerte enkeltpersonforetak har vært
sterkt voksende fra 145 i starten av perioden
til 238 i slutten. Dette tilsvarer en vekst på 64
prosent. Merk at dette er registrerte foretak
og at bare knapt 100 av de selskapene som
eksisterer i 2013 er økonomisk aktive. Fordi
enkeltpersonforetak sjelden blir strøket fra
registeret selv om de går i dvale, er det mulig
at andelen sovende selskap er økende over
tid. I så tilfelle er tilveksten av aktive
enkeltpersonforetak noe lavere enn den som
er indikert i figur 2.5.

Det har vært vekst i alle de tre fylkene, men noe sterkere i Troms enn i Nordland og Finnmark. Denne
forskjellen er særlig tydelig de aller siste årene. Mens tallet på aksjeselskap har vokst med 29 prosent i
Nordland og 58 prosent i Finnmark, har det vokst med 82 prosent i Troms. Tilsvarende har tallet på
enkeltpersonforetak vokst med 77 prosent i Troms, mot henholdsvis 54 og 59 prosent i Nordland og Finnmark.
Det ser med andre ord ut til å være en noe sterkere dynamikk i utviklingen i Troms enn i de to andre fylkene.
Den tette geografiske konsentrasjonen, og en bedre balanse mellom produksjonsselskap og et nettverk av
uavhengige filmarbeidere, kan være en årsak til disse forskjellene.
Veksten i filmbransjen er noe sterkere i Nord-Norge enn i landet sett under ett. Dette gjelder både tallet på
aksjeselskap, tallet på ansatte i aksjeselskap og tallet på enkeltpersonforetak.

FILMBRANSJENS SAMMENSETNING
Den nordnorske filmbransjen produserer film i mange formater og ett og samme selskap er gjerne engasjert på
flere områder. På spørsmål om hvilket format som oppfattes som viktigst for den enkelte aktør, er det
dokumentarfilm som kommer på topp (jf. figur 2.7). Hele 36 prosent av aktørene oppfatter seg selv først og
fremst som dokumentarfilmskapere. Også oppdragsfilm er viktig og er valgt av 19 prosent. Dette er en
sammensatt sjanger som blant annet omfatter informasjonsfilmer og opplæringsfilmer som er produsert for
private selskap eller offentlig forvaltning. Fiksjonsfilm i korte og lange format er valgt av henholdsvis 16 og 15
posent av aktørene, mens reklamefilm og TV-produksjon er valgt av 5 prosent hver. Når det gjelder
reklamefilm, er det høyst trolig at tallet på aktører er høyere enn det som framkommer her. Mange av
selskapene som produserer reklamefilm, regner seg selv primært ikke som filmselskap, men som
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reklameselskap og er derfor ikke med i denne
undersøkelsen. Kategorien Annet som er valgt
av 4 prosent av de spurte, omfatter først og
fremst musikkvideoproduksjon og animasjon.

Figur 2.7: Andel av aktørene som oppgir at
ulike filmformat er viktigst
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Figur 2.8: Andel av aktørene som oppgir å
ha jobbet med ulike filmformat de siste 3
årene
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Betydningen av dokumentarfilm og
oppdragsfilm for den nordnorskere
filmbransjen blir enda sterkere understreket
når vi spør aktørene om hvilke filmformater de
har jobbet med de siste tre årene (jf. figur 2.8).
Hele 65 prosent oppgir å ha jobbet med
dokumentarfilm og 54 prosent med
oppdragsfilm. Vi ser også at 50 prosent oppgir
å ha jobbet med kortfilm og novellefilm.
Kortfilm og novellefilm er utbredte sjangre
som mange er innom, men som oftest må
kombineres med annen filmproduksjon for å
kunne overleve på. Hele 36 prosent har også
bidratt i TV-produksjoner, selv om det altså
bare er fem prosent som oppgir at dette er
den viktigste delen av virksomheten. Spillefilm
kommer nederst i denne rangeringen. Likevel
oppgir hele 27 prosent av aktørene at de på en
eller annen måte har bidratt i en
spillefilmproduksjon de siste tre årene.

Figur 2.8 viser også at bare et fåtall av
aktørene i den nordnorske filmbransjen har
Spillefilm
27%
muligheter til å konsentrere seg fullt ut om én
enkelt sjanger. Aktørene har i gjennomsnitt
Annet
24%
krysset av for tre av de syv alternativene, og
spredning på flere formater er en nødvendig
tilpasning til en virkelighet der mangel på oppdrag og inntjeningsmuligheter er en vesentlig utfordring.
Reklamefilm

33%

Det er til dels store forskjeller mellom de tre fylkene når det gjelder hvilke filmformater som oppgis som viktigst
(jf. tabell 2.3).
Tabell 2.3: Andel av aktørene i de tre fylkene som oppgir at ulike filmformat er viktigst
Nordland
Spillefilm

Troms

Finnmark

24 %

16 %

Dokumentarfilm

38 %

27 %

53 %

Kortfilm/novellefilm

25 %

14 %

11 %

5%

11 %
11 %

TV-produksjon (utenom dokumentar)
Oppdragsfilm

29 %

16 %

Reklamefilm

4%

8%

Annet

4%

5%

Troms har den mest diversifiserte bransjen. Her er alle filmformater representert og spillefilm er nesten like
stor som dokumentarfilm, henholdsvis 24 og 27 prosent. Den mest spesialiserte bransjen finner vi derimot i
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Finnmark, hvor hele 53 prosent oppgir at de først og fremst jobber med dokumentarfilm. Nordland ligger et
sted midt i mellom de to andre fylkene med stort sett hele bransjen konsentrert om tre format;
dokumentarfilm, oppdragsfilm og kortfilm/novellefilm. Ingen av de spurte i Nordland oppgir at de har jobbet
med spillefilm.

Figur 2.9: Andel av aktørene som
oppgir at de tilbyr ulike fagfunksjoner
71%

Produsent
Foto
Klipp
Manus

34%
34%

Postproduksjon
Lyd
Lys
Animasjon
Kostyme
Rekvisitør
Sminke

91%

75%
73%
66%
66%
58%
55%
64%
46%

Regi

15%

27%
12%
21%
7%
21%
2%
5%
2%
Enkeltpersonforetak
2%
5%

Filmproduksjon involverer en lang rekke
spesialiserte fagfunksjoner. I en velutviklet bransje
vil alle disse være tilgjengelige og bringes sammen
når det er behov for dem på ulike stadier i
produksjonsprosessen. Ingen selskap eller
enkeltaktører vil ha kompetanse til å utføre alle
funksjonene alene, men vil få tilgang til det de
trenger gjennom samarbeid og kjøp av tjenester
fra andre.
Vi spurte derfor aktørene i bransjen hvilke
fagfunksjoner de, eller eventuelt det selskapet de
representerer, tilbyr. Resultatene er vist i figur 2.9
for aksjeselskapene og enkeltpersonforetakene
hver for seg. Det var mulig å krysse av for flere
alternativ, så fordelingene summerer ikke til 100
prosent.

AS

Den kanskje viktigste konklusjonen som kan
trekkes fra figur 2.9, er at bransjen framstår som
lite spesialisert. Den tradisjonelle produksjonsmodellen for film, hvor et fåtall produksjonsselskap kjøper
tjenester fra en omfattende underskog av spesialiserte filmarbeidere, synes ikke å være dominerende. For det
første er tallet på aktører som oppgir at de selv er produsenter, uvanlig høyt. Dette gjelder ikke minst blant
enkeltpersonforetakene hvor hele 71 prosent forteller at de opptrer som produsent. Med tanke på den
økonomiske risiko det medfører å fungere i denne rollen, synes det usannsynlig at så mange benytter en så
utrygg organisasjonsmodell som et enkeltpersonforetak som ramme for en slik virksomhet. En mulig forklaring
på dette er at det her er snakk om produksjon i svært liten målestokk og på svært lave budsjetter.
For det andre er også andelen aktører i de kreative rollene, regi og manus, uvanlig høyt. Hele 75 prosent av
enkeltpersonforetakene oppgir at de opptrer som regissører og 64 prosent at de er engasjert i manusutvikling.
Dette forteller om en bransje der flertallet av aktørene ser på seg selv som filmskapere og hvor antallet
fagpersoner som har spesialisert seg innenfor én enkelt funksjon, er forholdsvis lavt.
En tredje observasjon er at også svært smale funksjoner som postproduksjon og animasjon, utføres av
forholdsvis mange aktører, henholdsvis 34 og 21 prosent av aksjeselskapene. Dette er funksjoner som i en
moden og differensiert bransje kjøpes hos et fåtall spesialiserte tilbydere.
Alt i alt fremstår bransjen derfor som lite differensiert og mindre grad preget av de samarbeidsformene og
nettverksmodellene som ellers er vanlig innenfor filmproduksjon. Dette kan bety at film i større grad utvikles og
produseres innenhus og ikke ved hjelp av team satt sammen av aktører fra mange selskap. Dette er i så tilfelle
en produksjonsform som er mer forenlig med småskalaproduksjon enn større og dyrere produksjoner.
I gjennomsnitt har aksjeselskapene krysset av for 4,5 av de 13 funksjonene som er oppgitt i figur 2.9, mens
enkeltpersonforetakene har krysset av for 4.2. Den sterkeste differensieringen finner vi ikke uventet i Troms
hvor aktørene i gjennomsnitt har krysset av for 4 funksjoner. I andre enden av skalaen finner vi Nordland med i
gjennomsnitt 4.9 avkryssinger. At Troms fremstår som marginalt mer differensiert enn de to andre fylkene, kan
vi også se av andelen av aktørene som plasserer seg selv i de kreative rollene, regi og manus. Mens det i Troms
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er 69 prosent som oppgir at de jobber med regi, er de tilsvarende tallene for Nordland og Finnmark henholdsvis
74 og 82 prosent. Når det gjelder manus, er dette valgt av 48 prosent i Troms, mot henholdsvis 59 og 68
prosent i Nordland og Finnmark. Bransjen i Troms fremstår derfor som noe mer moden enn bransjen i de to
andre fylkene.

OMSETNING OG VERDISKAPING
Omsetningen i den nordnorske bransjen var i 2013 på i underkant av 100 millioner kroner. Dette tilsvarer
mellom tre og fire prosent av omsetningen i den norske film- og TV-produksjonsbransjen. Merk at vi her bare
har tatt med omsetningen i regnskapspliktige selskap, dvs. aksjeselskap. Omsetningen til
enkeltpersonforetakene rapporteres ikke til Brønnøysundregistrene. I den grad enkeltpersonforetakene lever
av å selge tjenester til produksjonsselskapene, vil en betydelig del av inntektene til disse foretakene allerede
være registrert som kjøp av tjenester i aksjeselskapenes regnskaper. Å regne inn omsetningen i begge grupper
av selskap ville derfor ført til en betydelig dobbeltelling.

Figur 2.10: Omsetning i aksjeselskap fordelt
etter fylke (mill. kroner)
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Etter 2011 er omsetningen gradvis blitt
redusert. Dette skyldes hovedsakelig
utviklingen i Troms og Finnmark, mens
Nordland holder seg mer eller mindre stabil.
Utviklingen er mest dramatisk i Troms hvor
omsetningen mer enn halveres fra 2012 til
2013, en reduksjon som skyldes tilstanden i
flere av de større selskapene i fylket.

Figur 2.11: Aksjeselskap fordelt etter
omsetning og fylke, 2013

6

Variasjonene er store fra år til år, og med et
markert hopp i 2011 hvor den totale
omsetningen øker fra 74,0 til 125,5 millioner
kroner. Dette skyldes i betydelig grad
selskapene rundt Tommy Wirkola i Alta som
for alvor øker omsetningen dette året og som
for Finnmarks del fører til en tredobling av
den samlede omsetningen. Men også
selskapene i Troms og Nordland har en kraftig
omsetningsvekst dette året.

2
2
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Flertallet av selskapene er små også i
økonomiske termer. Tretten av
aksjeselskapene er mer eller mindre sovende
med en omsetning på under 100.000 kroner
og i ytterligere 19 selskaper er omsetningen
under en halv million. Bare 11 selskap har en
omsetning på over 2,5 millioner kroner og av
disse er det bare fire som har passert fem
millioner. De ulike størrelseskategoriene er
forholdsvis jevnt fordelt på de tre fylkene,
men det er interessant å merke seg at Troms,
som har den mest komplette og konsentrerte
næringsklyngen, ikke har et eneste selskap
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med mer enn 5 millioner kroner i omsetning.

Figur 2.12: Omsetning per ansatt i
aksjeselskapene (1 000 kr)
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Omsetningen per ansatt er forholdsvis høy i
filmbransjen. I en nasjonal undersøkelse
gjennomført på oppdrag fra
Produsentforeningen, ble omsetningen per
ansatt målt til hele 2,2 millioner kroner i 2012.
Dette er ikke nødvendigvis et uttrykk for at
produktiviteten i bransjen er tilsvarende høy,
men at en betydelig del av omsetningen er
generert av personell som er innleid i
forbindelse med konkrete prosjekt og som
dermed ikke er registrert som ansatt. Dette er
typisk for en prosjektorientert og fleksibel
bransje hvor den faste bemanningen holdes så
lav som mulig.

Den gjennomsnittlige omsetningen blant aksjeselskapene i Nord-Norge er til sammenligning noe lavere; 1,4
millioner i 2012 og 1,1 millioner i 2013. Mens selskapene i Nordland ligger forholdsvis stabilt rundt et snitt på i
underkant av 1,0 millioner per ansatt, svinger tallene betydelig mer i de tre andre fylkene. Finnmark beveger
seg fra rundt 0,6 millioner i 2008 til hele 2,4 millioner i 2011, men faller deretter tilbake. Omsetningen per
ansatt i Troms øker derimot gjennom hele perioden fram til 2012, men blir deretter kraftig redusert i 2013.
Normalt er slike dramatiske svingninger i omsetning et resultat av et annet særtrekk ved filmbransjen; store
produksjonsbudsjett håndtert av i utgangspunktet små selskap. Dette gjelder i særlig grad kinofilmproduksjon
hvor budsjettene er store og det ofte går lang tid mellom hver produksjon.
En annen måte å vurdere det økonomiske
omfanget av den nordnorske filmbransjen på,
er å se på verdiskapingen. Verdiskaping er et
35
mål på hvor store verdier en virksomhet eller
Finnmark
bransje skaper for de aktørene som er
Troms
30
involvert. Regnskapsmessig er verdiskaping
Nordland
25
definert som summen av driftsresultat (før
12,3
15,1
skatt) og lønnskostnader, verdiskapingen viser
20
12,3
med andre ord summen av det de ansatte
14,9
13,1
15
14,8
mottar i lønn, myndighetene får i skatt og de
9,4
10
midlene som eventuelt er igjen som overskudd
10,1
12,4
til fordeling til eierne som utbytte eller til
7,2
5
9,3
4,8
7,8
reinvestering i selskapet. Kostnader til varer og
3,0
1,7
1,6
0,8
0
-1,2
tjenester som selskapene kjøper fra andre
aktører er derimot ikke med i
-5
verdiskapingsbegrepet. For selskaper som i
2008
2009
2010
2011
2012
2013
stor grad gjennomfører sin
produksjonsaktivitet ved hjelp av innleide tjenester, vil verdiskapingen derfor normalt være lav i forhold til
omsetningen.

Mill.ioner kroner

Figur 2.13: Verdiskaping fordelt på fylke
(mill. kroner)

Verdiskapingen i filmbransjen i Nord-Norge varierer fra 29,5 millioner kroner i 2012 til 21,2 millioner kroner i
2013. Verdiskapingen er jevnt over høyest i Nordland, med et årsgjennomsnitt på 13,7 millioner kroner. De
tilsvarende årsgjennomsnittene i Troms og Finnmark er på henholdsvis 8,9 og 2,3 millioner kroner. Dette er
svært lave tall og vitner om en bransje hvor lønnsomheten er lav og hvor avlønningen av innsatsfaktorene er
tilsvarende dårlig. Når det gjelder Finnmark har vi faktisk også et eksempel på negativ verdiskaping (i 2009).
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Figur 2.14: Verdiskaping per ansatt i
aksjeselskapene (1 000 kr)

Dette kan bare skje når selskapene, samlet
sett, har et underskudd som er større enn
lønnskostnadene, det vil si at alle som har
interesser i virksomheten taper på sin
deltagelse.

200
Verdiskapingen har heller ikke vokst i takt
med bransjestørrelsen og omsetningen. Dette
0
kan tyde på at marginene er blitt knappere og
-100
at det er blitt vanskeligere å skape verdier
-200
som aktørene kan leve av. Dette er også godt
2008
2009
2010
2011
2012
2013
illustrert i figur 2.14 som viser verdiskaping
Finnmark
Troms
Nordland
Totalt per ansatt i perioden 2008 til 2013.
Verdiskapingen er gjennomgående lav og
tendensen er fallende. Vi ser også Finnmark ligger godt under de andre to fylkene, selv om forskjellene blir
mindre mot slutten av perioden.
100

9

Verdiskapingen i filmbransjen i Nord-Norge er også lavere enn i andre deler av landet (jf. figur 2.15). Mens den
gjennomsnittlige verdiskapingen per ansatt i hele den norske filmbransjen er på 515.000 kroner, ligger det
tilsvarende tallet i den nordnorske bransjen på 325.000. Nord-Norge ligger også klart lavest blant de ulike
filmregionene som er vist i denne figuren.
Forskjellene er særlig store til Osloregionen og
Figur 2.15: Verdiskaping per ansatt i
Vestlandet, men også Midt-Norge, Innlandet,
aksjeselskapene, fordelt på region 2013
Sørlandet har en betydelig høyere verdiskaping
(1 000 kr)
enn den vi finner i Nord-Norge. I en studie av
Vestlandet (eks. Rogaland)
563
økonomien i den norske film- og TVOslo og Akershus
546 produksjonsbransjen fra 2013 fant vi at
Rogaland
533
verdiskapingen var mer en dobbelt så høy
blant TV-produsentene som blant selskap som
Hele Norge
515
10
produserte spillefilm og dokumentarfilm. At
Midt-Norge
462
Nord-Norge har få TV-produksjonsselskap kan
Innlandet
419
derfor forklare en del av disse forskjellene. Det
Sørlandet
413
økonomiske fundamentet for den nordnorske
Nord-Norge
325
filmbransjen synes likevel å være svakt.
Verdiskapingen blant de uavhengige filmarbeiderne som er organisert som enkeltpersonforetak er vanskeligere
å estimere. Om vi benytter filmarbeidernes inntekt fra filmrelatert arbeid som et utgangspunkt, er det likevel
mulig å nærme oss dette tallet ved hjelp av data fra spørreundersøkelsen. Om vi antar at foretak som ikke har
svart på undersøkelsen har den samme gjennomsnittlige inntekten som de som har svart, samt at også andelen
uten inntekt i 2013 er den samme blant svarere og ikke-svarere, er den totale verdiskapingen blant de
11
uavhengige filmarbeiderne rundt 14,9 millioner kroner. Sammen med verdiskapingen blant aksjeselskapene,
gir dette en total verdiskaping i den nordnorske filmbransjen på nærmere 45 millioner kroner i 2013.

9

Merk at tallene for verdiskaping for Nord-Norge i denne figuren er gjennomsnittet for årene 2011-2013. For
de andre regionene og landet som helhet er det tall for 2013.
10
Ryssevik, J. (2014): Økonomien i den norske film- og TV-produksjonsbransjen 2014, ideas2evidence rapport
5/2014.
11
Fordi det er rimelig å tro at aktive enkeltpersonforetak med inntekt, har en høyere tilbøyelighet til å svare
enn foretak uten inntekt, er estimatet for verdiskaping i disse foretakene trolig noe for høyt.

26

LØNNSOMHET
Figur 2.16: Samlet årsresultat for
aksjeselskapene (1 000 kr)
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At lønnsomheten i den nordnorske
filmbransjen er lav, blir bekreftet i figur 2.16
som viser aggregert årsresultat for alle
aksjeselskapene i bransjen. Med et unntak for
året 2008, går selskapene samlet sett med et
betydelig underskudd gjennom hele perioden.
Særlig ille er det i 2013 hvor det samlede
underskuddet beløper seg til nærmere 8
millioner kroner.

-8000

Det er bransjen i Finnmark som står for
brorparten av dette underskuddet og igjen er
2008
2009
2010
2011
2012
2013
det Tappeluft Pictures og de andre selskapene
Finnmark
Nordland
Troms
Totalt i konglomeratet rundt Tommy Wirkola som
gjør utslaget. Tappeluft Pictures Holding AS ble da også begjært konkurs av Skatteoppkreveren i Alta i februar
2014, men denne begjæringen ble senere trukket tilbake. Økonomien er jevnt over bedre i Nordland og Troms
hvor svingningene er mer moderate og hvor år med underskudd blir etterfulgt av år med overskudd. Det er
likevel verdt å merke seg at også selskapene i Troms har hatt et særlig dårlig i 2013 med et aggregert
underskudd på mer enn 1,6 millioner kroner.
-10000

Underskudd i filmbransjen er for så vidt ikke uvanlig og i den tidligere nevnte rapporten om økonomien i den
norske film- og TV-produksjonsbransjen finner vi at de norske spillefilmprodusentene samlet sett har gått med
underskudd i tre av fem år i perioden 2008 -2012. Økonomien er mer robust blant
dokumentarfilmprodusentene og betydelig sterkere hos TV-produsentene.
Flere påfølgende år med aggregert underskudd er likevel ikke en bærekraftig situasjon. Vi ser da også at et
betydelig antall nordnorske filmselskap er blir lagt ned i løpet av de siste få årene. I alt 20 aksjeselskap har etter
våre beregninger blitt strøket fra foretaksregisteret i løpet av perioden 2009-2013. Vi har ikke hatt mulighet til
å undersøke hvor mange av disse selskapene som gikk konkurs eller som ble lagt ned av andre grunner.
Figur 2.16 viser de samlede (aggregerte) resultatene for bransjen sett under ett. For å få et mer detaljert bilde
av den økonomiske situasjonen som selskapene befinner seg i, er det også interessant å se hvor stor andel av
selskapene som går med henholdsvis over- eller underskudd. En slik fordeling for bransjen i hele Nord-Norge er
vist i figur 2.17.
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Figur 2.17: Prosent av aksjeselskapene som
går med over- eller underskudd
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Oversikten viser at andelen av selskapene
med underskudd er voksende, men at det
likevel gjennom hele perioden er en svak
overvekt av selskap som går med overskudd.
Men vi ser også at det jevnt over er en
økende andel av selskap med store
underskudd, det vil si underskudd på mer
enn 20 % av omsetningen. Mot slutten av
perioden er hvert fjerde selskap i denne
situasjonen. Også dette viser at det
økonomiske fundamentet for bransjen er
blitt svakere de siste årene.
Figur 2.18 viser hvor stor andel av
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Figur 2.18: Prosent av aksjeselskapene som
går med over- eller underskudd,fylkesfordelt
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selskapene i hvert av fylkene som går med
overskudd eller underskudd. Merk at vi her
ser på alle årene samlet. Det er med andre
ord årsavslutninger (selskap x år) som er
fordelt. Et selskap som eksisterer i hele
perioden vil dermed telle med seks ganger –
en gang for hver årsavslutning. Vi ser at
selskapene i Nordland har en noe sterkere
økonomi enn selskapene i Troms.
Situasjonen er mest kritisk i Finnmark hvor
en tredjedel av alle årsavslutninger har vært
oppgjort med over 20 prosent i underskudd.
Bildet i Finnmark er likevel sammensatt.
Fylket har også den høyeste andelen av
årsregnskap som er oppgjort med mer enn
20 prosent overskudd.

FILM SOM LEVEVEI
Så langt har vi sett på økonomien i filmbransjen fra et selskapsperspektiv. Men filmproduksjon er også et yrke
og en levevei, og det er derfor også relevant å se nærmere på i hvor stor grad bransjen gir et tilstrekkelig
inntektsgrunnlag for de som lever av virksomheten. For de aller fleste involverte er det en tett og direkte
forbindelse mellom selskapsøkonomi og personlig avlønning. Dette gjelder i særlig grad for
enkeltpersonforetakene hvor det ikke gir mening å skille mellom de to størrelsene. Men også i aksjeselskapene,
hvor det formelt sett handler om et ansettelsesforhold, er koblingene tette. De fleste selskapene er, som vi har
sett, svært små, og flertallet av ansatte er også eiere eller deleiere.
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Figur 2.19: Lønnskostnader per ansatt i
aksjeselskap (1 000 kr)

Lønnsnivået i aksjeselskapene er lavt. Dette er
illustrert i figur 2.19 som viser lønnskostnader
per ansatt for alle selskap i hele landsdelen og
for de tre fylkene hver for seg. Merk at
lønnskostnadene i selskapenes regnskaper
også inkluderer arbeidsgiveravgift og andre
sosiale kostnader. De faktiske utbetalingene til
de ansatte er derfor lavere enn de tallene som
er vist i denne figuren.
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De gjennomsnittlige lønnskostnadene for hele
landsdelen og alle årene samlet er vel 360.000
0
kroner. Dette er omtrent på linje med bransjen
2008
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2010
2011
2012
2013
Finnmark
Nordland
Troms
Totalt i resten av landet hvor de gjennomsnittlige
lønnsutbetalingene for spillefilm- og
12
dokumentarfilmprodusenter er blitt beregnet til omtrent det samme beløpet for 2012. Om vi antar at rundt
25 % av disse kostnadene er sosiale utgifter, vil det si at de gjennomsnittlige lønnsutbetalingene ligger rundt
13
290.000 kroner. Dette er en svært lav årslønn dersom mottakeren ikke har andre inntekter. Selv om tallene
svinger fra år til år, er lønnsutbetalingene omtrent de samme i starten av perioden som i slutten. Fordi tallene
12
13

Ryssevik, Jostein: Økonomien i den norske film og TV-produksjonsbransjen. Ideas2evidence-rapport 5/2014
Ettersom Nord-Troms og Finnmark har nullsats, blir regnestykket ikke nøyaktig.
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ikke er indeksregulerte, indikerer dette at reallønnen har gått ned. Når det gjelder de geografiske variasjonene,
ligger Finnmark til dels betydelig under de to andre fylkene i starten av perioden. Disse forskjellene jevnes
imidlertid etter hvert ut og i 2013 har de tre fylkene omtrent det samme gjennomsnittlige lønnsnivået.
Særlig for mindre selskap, hvor de ansatte gjerne også er eiere, vil utbetaling av utbytte kunne være et
alternativ til utbetaling av lønn. I filmbransjen hører dette imidlertid til sjeldenhetene. Det ser vi også i NordNorge. I hele perioden er det bare to selskap som har tatt ut utbytte og i begge tilfeller gjelder dette selskap
14
med hovedvekt på TV-produksjon.
Et gjennomsnittlig lønnsnivå på 290.000 kroner per år indikerer at mange må ha inntekter fra annen
virksomhet for å overleve. Dette kan ofte være inntekter fra filmrelatert virksomhet i andre selskap, men i
mange tilfeller også biintekter fra annet arbeid.
Inntektssituasjonen blant de uavhengige filmarbeiderne er ikke bedre enn den vi finner i aksjeselskapene. Her
er anslagene for gjennomsnittsinntekt hentet fra spørreundersøkelsen, hvor det ble spurt om hvor stor inntekt
den enkelte hadde fra filmrelatert arbeid i
Figur 2.20: Gjennomsnittlig inntekt fra
2013. For hele landsdelen samlet, er den
film blant uavhengige filmarbeidere, 2013
gjennomsnittlige inntekten beregnet til
190.000 kroner, altså rundt 100.000 kroner
lavere enn lønnsnivået blant de ansatte i
aksjeselskapene (jf. figur 2.20). Forskjellene
mellom fylkene er imidlertid dramatiske.
Høyest ligger filmarbeiderne i Nordland med
226 625
200 400
en beregnet gjennomsnittsinntekt på 227.000
190 138
kroner. I den andre enden finner vi Finnmark
115 833
hvor den gjennomsnittlige inntekten bare er
rundt 116.000 kroner.
Nordland

Troms

Finnmark

Totalt

Figur 2.21: Andel av aktørene som har
ulike andeler av sin årsinntekt fra
filmrelatert arbeid, 2013

39%
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19%
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100 %
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25%

32%

Ansatte

Uavhengige

Under 50 %

Dette er også svært lave tall sammenlignet
med inntektsnivået blant filmarbeidere i andre
deler av landet. I en nylig gjennomført
undersøkelse blant Filmforbundets
medlemmer, ble den gjennomsnittlige
inntekten i 2013 beregnet til 410.000 kroner,
altså mer enn det dobbelte av nivået i Nord15
Norge. Selv når Oslo og Akershus, som har
det beste arbeidsmarkedet for filmarbeidere i
Norge, tas ut av beregningene, er forskjellene
store. Filmarbeidere utenfor
hovedstadsregionen hadde en
gjennomsnittsinntekt på 337.000 kroner i
2013. I enda større grad enn de ansatte i
aksjeselskapene, vil derfor filmarbeiderne i
Nord-Norge være avhengige av annen inntekt
for å overleve.
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Beløpet som er tatt ut i utbytte for hele perioden samlet, er heller ikke høyere enn 2,5 millioner kroner.
Ryssevik, J., Dahle, M., Høgestøl, A.,, og T. Myhrvold-Hansen (2014): Åpen framtid. – En utredning om
økonomien og pengestrømmene i filmbransjen, ideas2evidence rapport 7/2014, s. 62.
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I spørreundersøkelsen til bransjen spurte vi derfor aktørene hvor stor andel av den personlige inntekten i 2013
som kom fra filmrelatert arbeid. For de ansatte i aksjeselskapene oppgir 39 prosent at hele inntekten kommer
fra filmrelatert arbeid og ytterligere 19 prosent at nesten hele (dvs. over 75 prosent) kommer fra film.
Nærmere 60 prosent oppgir dermed å være mer eller mindre heltidsengasjert i film. Men fordi undersøkelsen
ble sendt til selskapene og ikke til hver av de ansatte, er det naturlig å tro at det er lederen/eieren som har
svart på skjemaet. Om vi antar at inntektsandelen er noe høyere for lederen/eieren enn de andre ansatte, er
dette tallet trolig litt høyt.

Figur 2.22: Andel av aktørene som har
ulike andeler av sin årsinntekt fra
filmrelatert arbeid, 2013
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20%
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Blant de uavhengige filmarbeiderne som har
organisert virksomheten som
enkeltpersonforetak, er andelen som har hele
eller mesteparten av inntekten fra film
betydelig lavere, bare 45 prosent. Hele 23
prosent har mellom 50 og 75 prosent av
inntekten fra film og 32 prosent har mindre
enn 50 prosent av inntekten fra film.
Deltidsarbeid er derfor vanlig, og langt
vanligere blant de uavhengige filmarbeiderne
enn de fast ansatte.

Under 50 %

Også på dette området er det imidlertid
markerte forskjeller mellom fylkene.
Nordland
Troms Finnmark
Arbeidsmarkedet for filmarbeidere er best
utviklet i Nordland og Troms hvor over
halvparten av aktørene får hele eller størsteparten av sin inntekt fra filmrelatert arbeid. I Finnmark er det
derimot film som bi-aktivitet som er dominerende og de aller fleste har en annen hovedinntektskilde som
sikrer dem et levebrød.
19%

13%

0%

Vi spurte også de ansatte og de uavhengige filmarbeiderne hvor mange fulle arbeidsdager i løpet av 2013 de
var engasjert med filmrelatert arbeid. De ble bedt om å ta hensyn til eventuelt overtidsarbeid i disse
beregningene og ble minnet om at et normalarbeidsår i full stilling består av omtrent 230 hele arbeidsdager.

Figur 2.23: Beregnet antall fulle
arbeidsdager 2013
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Oversikten i figur 2.23 forteller om en betydelig
grad av undersysselsetting blant både eiere og
ledere av aksjeselskap og blant uavhengige
filmarbeidere. Blant eiere og ledere av
aksjeselskap, var omtrent 60 prosent
fulltidsengasjert i film og jobbet 200 eller flere
arbeidsdager i 2013. Men vi ser også at hver
fjerde person i denne gruppen benyttet mindre
enn 100 dager til filmrelatert arbeid dette året.

Enekeltpersonforetak
AS

Undersysselsettingen er enda sterke blant de
uavhengige filmarbeiderne. I denne gruppen er
0%
10%
20%
30%
40%
50%
det bare 28 prosent som jobbet mer enn 200
dager og hele 38 prosent jobbet mindre enn 100 dager. Også her skiller tilstanden i Nord-Norge seg markert fra
det generelle mønsteret. I undersøkelsen til Filmforbundets medlemmer, fant vi at hele 54 prosent av
filmarbeiderne hadde jobbet mer enn 200 arbeidsdager i 2013 og bare 9 prosent hadde jobbet mindre enn 100
Under 50

30

16

dager. Undersysselsetting og behov for inntekt fra andre kilder enn film synes derfor å være et særtrekk ved
den nordnorske filmbransjen.

Figur 2.24: Gjennomsnittlig antall
arbeidsdager per år, i aksjeselskap og
blant uavhengige filmarbeidere, 2013
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Figur 2.25: Andel av aktørene som har
ulike andeler av sin årsinntekt fra
filmrelatert arbeid, 2013
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Jeg ønsker å jobbe mer, men det er mangel på oppdrag
eller finansiering
Jeg jobber omtrent så mye som jeg ønsker

Figur 2.26: Andel av inntekt og
omsetning som kommer fra ulike
kilder, 2013
Nordnorske produksjoner
utført i Nord-Norge
Eksterne produksjoner
utført i Nord-Norge
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14%
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11%

Sterkest undersysselsetting blant de uavhengige
filmarbeiderne finner vi som ventet i Finnmark,
hvor det gjennomsnittlige antallet arbeidsdager i
2013 bare var 122 dager. I Nordland og Troms
jobber filmarbeiderne i overkant av 150 dager i
gjennomsnitt, også det en arbeidsmengde som
er betydelig lavere enn et standard arbeidsår i
andre næringer. Blant eiere og ledere av
aksjeselskap er det bare i Troms at antallet
arbeidsdager nærmer seg et standard arbeidsår.
Deltidsarbeid finnes i de fleste næringer, men
det er en avgjørende forskjell på om deltiden er
ønsket eller et resultat av mangel på arbeid.
Nesten halvparten av de spurte (47 prosent) sier
at de kunne tenke seg å jobbe mer, men at det er
mangel på oppdrag eller finansiering som setter
grensene (jf. figur 2.25). Denne andelen er
naturlig nok størst blant de som jobber minst.
For alle som jobber mindre enn 200 dager per er
år, kan rundt 60 prosent som tenke seg å jobbe
mer. Blant de som jobber mer enn 200 dager per
år, gjelder dette bare én av fire. Dette mønsteret
samsvarer rimelig bra med de resultatene vi
finner fra andre deler av landet utenom Oslo og
Akershus. Men svarmønsteret i figur 2.25 viser
også at omtrent 40 % av det vi har beskrevet som
undersysselsetting er ønsket. En betydelig andel
av de som jobber lite ønsker med andre ord ikke
å jobbe mer med film enn det de faktisk gjør.
I en bransje hvor tilgang på arbeid og finansiering
er en begrensende faktor, er det interessant å se
hvor de arbeids- og inntektsmulighetene som
finnes faktisk kommer fra. Er det landsdelens
egne filmskapere som, gjennom utvikling av
ideer og mobilisering av ressurser, skaper
mulighetene eller tilføres prosjektene fra
utsiden? Og like viktig, utføres arbeidet i NordNorge, eller må de nordnorske filmskaperne og
filmarbeiderne reise ut for å få realisert sine
prosjekter eller finne interessante oppdrag? Et
første svar på disse spørsmålene er gitt i figur
2.26, som viser hva som er kildene for den
nordnorske filmbransjens omsetning og inntekter
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i 2013.
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Oversikten viser at nærmere 60 prosent av omsetningen og inntektene i 2013 har sitt opphav i nordnorske
filmproduksjoner som er, eller vil bli, produsert i Nord-Norge. Ytterligere 11 prosent kommer fra nordnorske
produksjoner, som er blitt spilt inn utenfor landsdelen. I alt 70 prosent av omsetningen og inntektene i den
nordnorske bransjen har derfor sin rot i prosjekter som er skapt av bransjen selv.
De resterende 30 prosentene kommer fra eksterne produksjoner, det vil prosjekt som er skapt av filmskapere
fra andre deler av landet eller fra utlandet. Internasjonal filmproduksjon er i økende grad blitt en mobil
virksomhet hvor produsenter flytter innspillinger til de stedene som kan tilby de beste kombinasjonene av
«innspillingskulisser», kompetanse og infrastruktur, kostnader og ikke minst finansiering eller økonomiske
insentiver. Dette er blitt en global konkurranse hvor land og regioner konkurrerer om å tiltrekke seg
produksjonsaktivitet, først og fremst på grunn av de positive ringvirkningene man forventer at slike
innspillinger skal gi, på kort sikt for det lokale næringslivet som selger og varer og tjenester til produksjonene
og på lengre sikt, på grunn av den positive eksponeringen av regionen som større internasjonale
filminnspillinger potensielt kan gi.
Vi ser at 16 prosent av inntektene eller omsetningen til den nordnorske bransjen har sin rot i eksterne
produksjoner som er blitt spilt inn i Nord-Norge. Som kilde til arbeid for den nordnorske bransjen spiller derfor
de eksterne produksjonene fortsatt en forholdsvis beskjeden rolle sammenlignet med de produksjonene som
er blitt initiert av landsdelens egne filmskapere. Det er i Nordland og Troms at inntekter fra eksterne
produksjoner betyr mest. Her kommer henholdsvis 18 og 19 prosent av inntektene fra arbeid på importerte
produksjoner. Den tilsvarende andelen i Finnmark er bare 9 prosent.
I tillegg til inntekter fra eksterne produksjoner spilt inn i Nord-Norge, henter den nordnorske bransjen også 14
prosent av sine inntekter fra eksterne produksjoner spilt inn utenfor landsdelen. Dette viser at nordnorske
filmarbeidere også er etterspurt i filmproduksjoner uten noen form for tilknytning til landsdelen. Denne
andelen er markert høyest i Nordland (22 prosent), lavere i Troms (14 prosent) og også her lavest i Finnmark (3
prosent). Det er naturlig å tolke disse variasjonene i lys av de tre fylkenes geografiske nærhet til den øvrige
filmbransjen i Norge.

BRANSJENS EGNE VURDERINGER AV DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN
Til slutt i dette kapittelet skal vi se nærmere på hvordan den nordnorske filmbransjen selv opplever den
økonomiske situasjon de befinner seg i. Aktørene ble bedt om å vurdere økonomien i virksomheten slik den ser
ut i 2014. Svarene ble gitt på en skala fra 1Figur 2.27: Vurdering av selskapets
til 5 der 1 betyr «svært dårlig» og 5 betyr
nåværende økonomiske situasjon
«svært god».
Totalt
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12%
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Vurderingene er gjennomgående negative.
For bransjen sett under ett oppgir vel
halvparten av de spurte at den nåværende
økonomiske situasjonen er dårlig eller svært
dårlig. Andelen som har oppgitt at
økonomien er god eller svært god, er
derimot bare 10 prosent. Det er først og
fremst filmarbeidere som organiserer sin
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Merk at tallene i figur 2.26 ikke er vektet for omsetning eller inntekt. Dette betyr at et selskap eller en
filmarbeider med lav omsetning teller like mye som aktører med høy omsetning.
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egen virksomhet som enkeltpersonforetak, som opplever den økonomiske situasjonen som vanskelig. Blant
disse har to av tre oppgitt at økonomien er dårlig eller svært dårlig. Blant aksjeselskapene er det det bare 37
prosent som har gjort det samme og her har også 14 prosent oppgitt at økonomien er god eller svært god.
Enkeltpersonforetakenes vurderinger av
økonomien er betydelig mer negative enn
blant filmarbeidere i Norge generelt. I den
tidligere nevnte undersøkelsen blant
Finnmark
19%
39%
39%
Filmforbundets medlemmer, oppga 38
prosent at økonomien var dårlig eller svært
Troms 11%
46%
30%
11%
dårlig og vel 20 prosent at den var god eller
svært god. Nordnorske filmarbeidere synes
Nordland 4%
40%
44%
12%
derfor å befinne seg i en enda mer
utfordrende økonomisk situasjon enn sine
Svært dårlig Dårlig Tilfredsstillende God Svært god
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kollegaer i andre deler av landet. Når det
gjelder aksjeselskapene, er vurderingene mer i tråd med bransjen generelt. I undersøkelsen for
Produsentforeningens medlemmer, er andelen som mener situasjonen er dårlig eller svært dårlig på linje med
det vi ser i Nord-Norge. Produsentforeningen har likevel en noe høyere andel medlemmer som vurderer
økonomien som god eller svært god, 25 prosent mot 14 prosent blant de nordnorske aksjeselskapene.

Figur 2.28: Vurdering av selskapets
nåværende økonomiske situasjon

Som vist i figur 2.28, er det til dels store forskjeller mellom de tre fylkene når det gjelder vurderingene av den
økonomiske situasjonen. Bransjen i Nordland er minst negativ og bransjen i Finnmark mest negativ. I sistnevnte
fylke har hele 19 prosent av selskapene oppgitt at den økonomiske situasjonen er svært dårlig og ytterligere 39
prosent at den er dårlig.

Figur 2.29: Vurdering av hvordan
økonomien i slekapet vil endre seg neste
år, per fylke
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48%
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Filmfolk er likevel notoriske optimister. På
spørsmål om hvordan man forventer at den
økonomiske situasjonen skal endre seg til
neste år, er det lite negative forventninger å
spore. Størst optimisme er det i Nordland
hvor hele 72 prosent venter en forbedring og
resten at situasjonen stort sett vil forbli
uendret. I Troms er det 55 prosent som
venter en forbedring og i Finnmark 45
prosent. Nesten ingen forventer at
situasjonen skal forverre seg.

Når det gjelder synet på framtiden er det
bare små variasjoner mellom aksjeselskapene og de uavhengige filmarbeiderne og et flertall i begge gruppene
forventer en forbedring.
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Det bør imidlertid tas hensyn til at Filmforbundets medlemsmasse utgjør en noe snevrere gruppe enn
gruppen av nordnorske enkeltpersonforetak som har svart på denne undersøkelsen. Sistnevnte inneholder
muligens en noe større andel aktører som har et mer marginalt forhold til filmbransjen enn hva Filmforbundets
medlemmer har.
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Foto: NNFS "Iditsilbs er en av de 7 kortfilmene i prosjektet Sami FilmLab"
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KAPITTEL 3
FILMBRANSJENS STYRKER, SVAKHETER OG UTVIKLINGSMULIGHETER
I det forrige kapittelet har vi sett nærmere på den nordnorske filmbransjens omfang, struktur og økonomi. Vi
har beskrevet en filmbransje i forsiktig vekst, men også en bransje som etter mange års utvikling fortsatt ikke
sysselsetter mer enn i underkant av 200 personer. I dette kapittelet utvider vi perspektivet og ser nærmere på
styrkene og svakhetene til den nordnorske filmbransjen slik den ser ut i dag. Vi ser også framover og vurderer
hvilke muligheter som finnes for å utvikle bransjen videre, og hvilke barrierer og trusler som kan hindre en
ønsket utvikling. Analysene i dette kapittelet bygger hovedsakelig på data fra spørreundersøkelsen til bransjen
og på samtaler med relevante bransjeaktører.
Rekrutteringen til den nordnorske filmbransjen er god. Mange kommer direkte fra filmutdanningen ved
Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg, men enkelte vender også tilbake til landsdelen etter endt utdanning
fra Den norske filmskolen på Lillehammer. Bransjen er derfor ung og preget av en betydelig entusiasme og et
brennende ønske om å leve av filmproduksjon i Nord-Norge.
Undersysselsetting og lave inntekter utgjør likevel en trussel og nesten hver tredje filmarbeider har vurdert å
finne seg et annet yrke eller flytte til en annen region de siste par årene. Dette vil i så tilfelle gå sterkt utover den
langsiktige kompetanseoppbyggingen i bransjen. Det er også mye som tyder på at den nordnorske filmbransjen
ikke har en optimal struktur med tanke på videre vekst og konsolidering. Dette gjelder både den geografiske
spredningen, manglende spesialisering og at det finnes få større selskap som kan skape inntekts- og
arbeidsmuligheter til andre enn seg selv.
De lange avstandene og den store geografiske spredningen skaper særlige utfordringer for den nordnorske
filmbransjen. Selv om flertallet mener det gir mening å snakke om en nordnorsk bransje, og at mange av
aktørene også føler en tilknytning til denne bransjen, er de interne nettverkene og samarbeidsrelasjonene
forholdsvis svake. Rundt halvparten av aktørene kan ikke bekrefte at de har et utstrakt samarbeid med
kollegaer i sin egen region.
Men nordnorsk film har også mange fortrinn. Ikke minst gjelder det de regionale myndighetenes vilje til å satse.
Den nordnorske filmbransjen befinner seg også i en region med en variert, særegen og spektakulær natur som
både fungerer som referanseramme og bakteppe for mye av filmproduksjonen i landsdelen. I tillegg er regionen
rik på sterke og særegne historier og har en unik fortellertradisjon.
Den nordnorske filmbransjen har gode muligheter for å lykkes, men dette vil blant annet kreve at bransje og
virkemiddelapparat trekker i samme retning og blir enige om felles mål og strategier. Uenigheten mellom
fylkene er i denne sammenhengen ødeleggende. Med den vilje til å satse på film som de lokale og regionale
myndighetene i landsdelen så langt har vist, ville en bedre samordning av strategier og virkemidler kunnet åpne
store muligheter. Det må satses på bygging av sterkere nettverk og på samlokalisering i tettere næringsklynger.
Det må også arbeides målrettet for å øke produksjonsaktiviteten, både ved å sette flere nordnorske aktører i
stand til å realisere større prosjekter og ved å få flere eksterne filmskapere til å legge sine produksjoner til NordNorge.
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BRANSJENS ROBUSTHET
Rekrutteringen til den nordnorske filmbransjen har vært god de siste årene. Det rapporteres at mange flytter
tilbake til landsdelen etter endt utdanning, blant annet fra Den norske filmskolen på Lillehammer. I tillegg har
filmutdanningen ved Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg tilført bransjen en betydelig strøm av unge
filmskapere de siste årene. Arbeidet til filmveksthuset Tvibit i Tromsø for å skape interesse og bygge
kompetanse blant filminteressert ungdom, hører også med til dette bildet. En av de viktigste forutsetningene
for å skape en robust og livskraftig bransje er derfor tilstede: god tilgang på kvalifisert arbeidskraft.
Samtidig har erfaringer fra studier fra andre deler av landet vist at mange forlater filmbransjen tidlig i sin
yrkeskarriere, først og fremst for å oppnå en sikrere inntekt og mer stabile arbeidsforhold. Dette er typisk for
en bransje hvor mange jobber freelance og hvor varierende arbeidstid og perioder uten oppdrag er en del av
hverdagen. Den kreative og frie arbeidsmodellen som preger bransjen fungerer greit i en tidlig fase av
yrkeslivet, men kan bli vanskelig å forene med krav til sikker inntekt og stabilitet senere i karrieren. Dette kan
gjøre filmbransjen til en lite robust bransje hvor høy utskiftingstakt, med tilhørende tap av talent og
kompetanse, bremser utviklingen.

Figur 3.1: Aktørenes fordeling etter
kjønn og antall år i filmbransjen
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Ansiennitetsprofilen til den nordnorske bransjen
viser med all tydelighet at dette også skjer i NordNorge. Flertallet av aktørene har forholdsvis kort
fartstid i bransjen. Blant de mannlige filmskaperne,
har 36 prosent vært i bransjen i maksimum fem år,
og hele 60 prosent har vært i bransjen i maksimum
10 år. Overvekten av personer med kort fartstid er
enda sterkere hos kvinnene som samlet sett ikke
utgjør mer enn 32 prosent av den nordnorske
filmbransjen. Her har 31 prosent inntil fem år i
bransjen bak seg og hele 73 prosent har inntil 10 år
bak seg.
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Rundt 10 år i bransjen synes også å utgjøre det
magiske punktet hvor frafallet skyter fart. De omtrent 40 prosent av mennene og knapt 30 prosent av kvinnene
som fortsetter i bransjen etter 10 år, ser også ut til å kunne bli der yrkeskarrieren ut. 18 prosent av mennene og
8 prosent av kvinnene kan derfor karakteriseres som veteraner og har vært i bransjen i mer enn 20 år. Dette
mønsteret samsvarer rimelig bra med det vi finner i andre deler av landet, men frafallet rundt og etter 10 års
19
oppnådd ansiennitet synes å være enda sterkere i Nord-Norge enn blant filmarbeidere generelt.
Ansiennitetsfordelingen i figur 3.1 gir likevel bare et øyeblikksbilde av situasjonen, og selv om tidligere kohorter
av filmfolk har hatt en tendens til å hoppe av etter 10 år, er det ikke nødvendigvis slik at denne utviklingen må
fortsette. En av de største utfordringene for den nordnorske bransjen framover, vil derfor bli å sikre at de
mange som i dag har mellom 5 og 10 års kompetanseoppbygging bak seg, gis arbeids- og inntektsmuligheter
som gjør at de ikke tar med seg denne kompetansen over i andre yrker.
Overgang til andre yrker er likevel bare én av faktorene som tapper filmbransjen for kompetanse og
skaperkraft. Filmbransjen i regionene står også alltid i fare for å tape kompetanse til de mer sentrale delene av
landet hvor arbeids- og inntektsmulighetene som filmarbeider er større. Denne formen for hjerneflukt har ofte
også mer alvorlige konsekvenser fordi den er selektiv. Som oftest er det de flinkeste talentene som er mest
etterspurt og som derfor opplever den sterkeste trekkraften fra et mer stabilt arbeidsmarked med bedre
19

Ryssevik, J., Dahle, M., Høgestøl, A.,, og T. Myhrvold-Hansen (2014): Åpen framtid. – En utredning om
økonomien og pengestrømmene i filmbransjen, ideas2evidence rapport 7/2014, figur 4.33, s. 58.
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utviklingsmuligheter og større tilgang på oppdrag. Tap av de flinkeste talentene og nøkkelpersonene kan være
ødeleggende for en regional filmbransje. Forsvinner disse personene, forsvinner ofte også mye av den energien
og skaperkraften som bringer den regionale bransjen framover.
Filmbransjen i regionene vil derfor normalt ha problemer med å nå opp til det kritiske nivået av
produksjonsaktivitet som skal til å skape en robust og levedyktig bransje. Når produksjonsaktiviteten går opp vil
flere av de regionale aktørene bli vant til en sikrere inntekt og kanskje også bygge seg opp et bedre nettverk av
kontakter til filmskapere fra andre deler av landet. Når de uunngåelige pausene mellom prosjektene igjen blir
for lange, øker dette sannsynligheten for at de flinkeste og mest etterspurte velger å flytte ut.
Filmbransjen i regionene har derfor en tendens til å bevege seg sidelengs og i sykliske bevegelser der fremgang
i en periode gjerne blir etterfulgt av tilbakegang i den neste. Dette er illustrert i følgende figur som også viser at
det kan være vanskelig å bryte ut av et slikt sidelengs og syklisk utviklingsmønster.
Figur 3.2: Typisk utviklingsmønster for filmbransjen i regionene

For å måle betydningen av disse to formene for lekkasje fra den nordnorske bransjen, spurte vi aktørene om de
seriøst har vurdert å slutte med filmrelatert arbeid i løpet av de siste par årene, og tilsvarende, om de seriøst
har vurdert å flytte til en annen landsdel hvor tilgangen på oppdrag er bedre. Svarene ble gitt på en skala fra 1
til 5 der 1 betyr «helt uenig» og 5 betyr «helt enig». Verdien 3 var en nøytral midtkategori med betydningen
«både og».

Figur 3.3: Har seriøst vurdert å slutte
med filmarbeid eller flytte til en annen
region
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Som vist i figur 3.3, er det en forholdsvis liten andel
av de spurte som oppgir at de har vurdert å slutte
med filmarbeid eller flytte virksomheten til en annen
region. Svarmønstrene på de to spørsmålene er også
forholdsvis like. Mens 16 prosent av de spurte har
vurdert å slutte, har en noe høyere andel, 24
prosent, vurdert å flytte virksomheten til en annen
landsdel. Fordi det trolig ikke er de samme
personene som har vurdert å flytte som har vurdert
å finne seg en annen jobb, kan betydningen av disse
to forholdene likevel være større.

Dette er illustrert i figur 3.4 som viser hvor mange som har vurdert å slutte eller flytte, eller eventuelt begge
deler. For hele bransjen samlet oppgir 27 prosent at de i løpet av de to siste årene har vurdert å forlate den
nordnorske filmbransjen. Troms ligger høyest, først og fremst fordi andelen som har vurdert å flytte til en
annen landsdel er nesten dobbelt så stor her som i de to andre fylkene. Dette kan tolke som nok et tegn på at
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Figur 3.4: Andel av aktørene som har
vurdert å slutte eller flytte (eller begge
deler) de siste par årene
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Troms har den mest utviklede filmbransjen i
regionen og at trekkraften fra de betydelig
sterkere filmmiljøene i Osloregionen dermed
er større. Dette samsvarer godt med en
tilsvarende undersøkelse gjennomført blant
filmselskap og filmarbeidere på Vestlandet i
2009 der en tredjedel av aktørene fra
Hordaland sier at det er en viss eller en stor
sjanse for at de vil flytte virksomheten ut av
fylket. I de andre vestlandsfylkene, der
filmbransjen i utgangspunktet er svakere
utviklet, er det langt færre som sier at de
vurderer å flytte.

Nordland Troms Finnmark Totalt

40%

Figur 3.5: Andel av aktørene som har
vurdert å slutte eller flytte (eller begge
deler) de siste par årene, etter
selskapsform og kjønn
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Figur 3.6: Andel av aktørene som ønsker å
satse mer eller mindre på filmvirksomhet de
neste årene
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Mindre

Det samme mønsteret avtegner seg om vi ser
på andelen personer som hverken har vurdert
å slutte i filmbransjen eller flytte
virksomheten ut av regionen. Dette
«grunnfjellet» er størst i Nordland hvor over
halvparten (52 prosent) befinner seg i denne
gruppen. I Troms er den tilsvarende andelen
20
bare 29 prosent.
Det er først og fremst hos de som organiserer
virksomheten som enkeltpersonforetak, dvs.
de uavhengige filmarbeiderne, at andelen
som har vurdert å slutte eller flytte ut er stor.
I denne gruppa har hele 37 prosent vurdert å
forlate den nordnorske bransjen, mot 14
prosent blant aksjeselskapene. Dette er ikke
så unaturlig. Enkeltpersonforetak er en flyktig
og lite forpliktende selskapsform og eieren
har sjelden ansvar for andre medarbeidere
enn seg selv.
Vi finner også interessante forskjeller mellom
kvinner og menn. Selv om andelen av
aktørene som har vurdert å forlate den
nordnorske filmbransjen er forholdsvis lik, er
sammensetningen radikalt forskjellig. Mens
kvinnene vurderer å slutte for å gå over i
andre yrker, vurderer mennene å flytte.
På spørsmål til aktørene om de ønsker å satse
mer eller mindre på filmvirksomhet de neste
årene, oppgir nesten 70 prosent at de ønsker
å satse mer og bare 9 prosent at de ønsker å

20

Dette «grunnfjellet» omfatter de som er helt uenig eller uenig i påstanden om at de seriøst har vurdert å
slutte med filmrelatert arbeid i løpet av de siste par årene, eller seriøst har vurdert å flytte til en annen landsdel
hvor tilgangen på oppdrag er bedre.
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satse mindre (jf. figur 3.6). Merk at et ønske om å satse mer fullt ut er forenelig med å vurdere utflytting som
alternativ. Å flytte ut kan nettopp være en strategi for å få enklere tilgang til flere og mer utfordrende oppdrag.
Andelen som ønsker å satse mer, er markert høyest i Nordland. Andelen som ønsker å satse mindre er derimot
høyest i Finnmark. Troms utmerker seg med en forholdsvis stor andel som vil fortsette «omtrent som nå».
Dette skyldes trolig at særlig aksjeselskapene i Troms allerede jobber betydelig flere arbeidsdager i året enn det
som er vanlig i de to andre fylkene (jf. figur 2.24 i kapittel 2).
Å vurdere å slutte eller å flytte er ikke det samme som å gjøre det. Resultatene viser likevel at fundamentet for
den nordnorske filmbransjen er lite robust og at det skal lite til før en betydelig del av aktørene velger å forlate
bransjen. Dette kan i så tilfelle gå ut over den langsiktige kompetanseoppbyggingen og redusere mulighetene
for bygging av tettere nettverk og samarbeidsrelasjoner. Det understreker også behovet for å legge forholdene
til rette for at flere velger å fortsette som filmskapere i Nord-Norge.

NETTVERK, SAMARBEID, SAMHOLD

Figur 3.7: Andel av aktørene som er
enig/uenig i at avstanden Nord-Norge er
for store til å snakke om en nordnorsk
filmbransje
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Figur 3.8: Andel av aktørene som er
enig/uenig i at de føler en sterk
tilknytning til den nordnorske
filmbransjen
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Avstandene i Nord-Norge er store og bransjen er
geografisk spredt. Utenom i Tromsø by, og i noe
mindre grad i Alta, finnes det få eller ingen tette
geografiske konsentrasjoner av filmselskap og
filmarbeidere som kan skape gunstige betingelser
for klyngedanning og bygging av tettere
samarbeidsrelasjoner. Fra ett synspunkt er det
derfor legitimt å spørre om det i det hele tatt gir
mening i å snakke om en nordnorsk filmbransje
og om de tradisjonelle modellene for hvordan en
filmbransje organiseres og utvikler seg i det hele
tatt har relevans i en nordnorsk kontekst.
Vi spurte derfor aktørene i bransjen om de er
enig eller uenig i at avstandene i Nord-Norge er
for store til at det gir mening å snakke om en
nordnorsk filmbransje. Langt på vei avviser
bransjen denne påstanden og over 60 prosent er
enten helt uenig eller uenig. Bare i Troms finner
vi en gruppe av en viss størrelse (18 prosent) som
er enig. I de andre to fylkene, hvor den
geografiske spredningen av filmbransjen er langt
større enn i Troms, er de mer eller mindre ingen
som er enig. En mulig tolkning av hvorfor Troms
skiller seg noe ut på dette området, kan være at
enkelte av bransjeaktørene nettopp her har sett
nytten av å ha mange andre filmselskap og
uavhengige filmarbeidere rundt seg og at
avstandene til resten av bransjen i Nord-Norge
derfor oppleves som store.

Vi spurte også aktørene om de personlig føler en sterk tilknytning til den nordnorske bransjen (jf. figur 3.8).
Mens det forrige spørsmålet handlet om en mer rasjonell vurdering av betydningen av lange avstander, handler
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dette spørsmålet om den enkeltes identitet og følelsesmessige tilknytning til den regionale bransjen. Akkurat
halvparten av de spurte sier seg helt eller delvis enig i denne påstanden. Andelen er lavest i Nordland (40
prosent) og i dette fylket er det også flest som forteller at de ikke føler en slik tilknytning (20 prosent). Mellom
Finnmark og Troms er det derimot bare små variasjoner. Selv om forskjellene mellom Nordland og de to andre
fylkene er små og ikke må overdrives, kan en mulig forklaring være at Nordland har den geografisk mest
spredde bransjen av de tre fylkene. Nordland ligger også lengst mot sør og har kanskje derfor også en noe
sterkere tilknytning til resten av den norske filmbransjen enn bransjen lenger nord.

Figur 3.9: Andel av aktørene som er
enig/uenig i at de føler en sterk
tilknytning til den nordnorske
filmbransjen, etter antall år i bransjen
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Det er også interessant å se at det er aktørene med
kortest fartstid som i sterkest grad føler seg som en
del av en nordnorsk bransje (jf. figur 3.9). Mens 57
prosent av de som har jobbet maksimum 5 år i
bransjen føler en slik tilknytning, er den tilsvarende
andelen blant de som har jobbet mer enn 10 år,
bare 36 prosent. I utgangspunktet skulle man tro at
identiteten og tilhørigheten skulle vokse jo lenger
man er en del av bransjen. Når mønsteret er det
motsatte, kan dette skyldes at det først er de siste
årene at en slik fellesskapsfølelse har vokst fram og
at det først og fremst er den yngre delen av
bransjen som har stått i bresjen for denne
utviklingen. Nordnorsk Filmsenters systematiske
arbeid for å bygge en slik tilhørighet, blant annet
gjennom bransjetreff og felles kursvirksomhet, kan
ha spilt en avgjørende rolle i denne prosessen.

For å kunne si noe mer håndfast om hvor sterke nettverksdannelser det er i den nordnorske filmbransjen, må vi
også se nærmere på graden av samarbeid, både internt i regionen og med aktører utenfor regionen. Vi bad
derfor aktørene om å si seg enig eller uenig i tre ulike påstander om samarbeid med filmskapere og
filmarbeidere fra henholdsvis Nord-Norge, resten av Norge og utlandet. Svarene på disse spørsmålene er vist i
figur 3.10.

Figur 3.10: Andel av aktørene som er
enig/uenig i at de har et utstrakt
samarbeid med filmskapere/-arbeidere
fra tre ulike områder
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Resultatene forteller at det er små forskjeller når
det gjelder graden av samarbeid internt i NordNorge versus mellom Nord-Norge og resten av
landet. I begge tilfeller oppgir omtrent halvparten
av aktørene at de har et ustrakt samarbeid. I den
andre enden av skalaen oppgir mellom 15 og 19
prosent at de ikke har et slikt samarbeid. Det er
rimelig å anta at midtkategorien «både og» her er
blitt benyttet i tilfeller hvor et eventuelt samarbeid
er så løst og sporadisk at det er vanskelig å avgjøre
hvilken side man skal falle ned på.
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Samarbeidet med aktører fra filmbransjen i andre
land er naturlig nok noe svakere. Likevel oppgir 26
prosent at de har et slikt samarbeid og bare 23
Nord-Norge Resten av Norge Andre land
prosent at de ikke har det. Vi har ikke spurt hvilke
land og regioner dette gjelder, men det er rimelig å tro at en betydelig del av dette samarbeidet går over
grensen til nabolandene i øst. Filmskapere i Nord-Norge har blant annet hatt et samarbeid med filmmiljøene
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40

rundt Filmpool Nord i Luleå og også gjennom arbeidet til Internasjonalt Samisk Filmsenter stimuleres det til
samarbeid.
At så pass mange har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid er et positivt tegn. Samarbeid ut av
regionen bygger kompetanse og åpner nye muligheter for den nordnorske bransjen. Trolig er det mer
urovekkende at rundt halvparten av aktørene i den nordnorske filmbransjen ikke kan bekrefte at de har et
utstrakt samarbeid med kollegaer i sin egen region. Gitt filmbransjens nettverksbaserte produksjonsmodell,
hvor samarbeid mellom selskap og uavhengige filmarbeidere er regelen mer enn unntaket, er dette
overraskende. Det underbygger også en av konklusjonene fra kapittel 2 om at den nordnorske filmbransjen er
lite differensiert og at mye film utvikles og produseres «innenhus» med begrenset deltagelse fra andre aktører.
Det er heller ikke slik at de nordnorske aktørene enten velger å samarbeide innenfor regionen eller ut av
regionen. Langt på vei er det de samme aktørene som har et utstrakt samarbeid begge veier. For eksempel har
en tredjedel av de spurte både et utstrakt samarbeid med andre filmfolk fra Nord-Norge og fra andre deler av
Norge. Tilsvarende oppgir vel en tredjedel av de spurte (36 prosent) at de hverken samarbeider internt eller
eksternt. Det er særlig denne siste gruppen som er overraskende stor.

Figur 3.11: Andel av aktørene som
opgir at de har et utstrakt samarbeid
med filskapere/-arbeidere fra ulike
områder
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Det er til dels store forskjeller mellom fylkene når
det gelder samarbeidsmønstre. Nordland har det
svakeste samarbeidet internt i regionen, men
samarbeider til gjengjeld betydelig mer med
filmbransjen fra andre deler av Norge. Igjen er
kanskje dette et resultat av at fylket ligger lengst
mot sør og dermed nærmest den øvrige norske
filmbransjen. I Finnmark er samarbeidsrelasjonene
tydelig påvirket av avstand. Bransjen har de
sterkeste samarbeidsrelasjonene i Nord-Norge,
svakere til resten av Norge og klart svakest til
utlandet. At nettverkene til utlandet ikke er
sterkere er likevel noe overraskende, gitt det
internasjonale samarbeidet om samisk film på
nordkalotten. Troms skiller seg derimot ut ved å ha
omtrent like sterke samarbeidsrelasjoner til alle de
tre gruppene av potensielle samarbeidspartnere.

Alt i alt underbygger disse analysene antagelsen om at de lange avstandene skaper særlige utfordringer for den
nordnorske filmbransjen. Selv om flertallet mener det gir mening å snakke om en nordnorsk bransje, og at
mange av aktørene også føler en tilknytning til denne bransjen, er de interne nettverkene og
samarbeidsrelasjonene forholdsvis svake. I både Nordland og Troms er samarbeidet ut av regionen like sterkt,
eller sterkere, enn det interne samarbeidet. Og at over en tredjedel i tillegg oppgir at de hverken samarbeider
internt eller eksternt styrker denne antagelsen. At følelsen av tilhørighet er sterkest blant de yngste
filmskaperne i landsdelen, gir likevel kanskje håp om at utviklingen går i riktig retning.

SVAKHETER OG UTFORDRINGER
Vi spurte også aktørene hva de selv oppfatter som de viktigste utfordringene for den nordnorske filmbransjen.
Følgende alternative utfordringer ble listet og svarene ble gitt på en skala fra -2 til +2 der -2 betydde «svært lite
viktig» og 2 betydde «svært viktig». Den nøytrale midtkategorien 0 hadde betegnelsen «både og».
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 For lange avstander internt i regionen
 For lange avstander til hovedstadsregionen hvor hovedtyngden av den norske filmbransjen befinner
seg







For få produksjonsselskap i regionen som kan generere arbeid og produksjonsaktivitet for flere
Manglende kompetanse blant filmskapere/-arbeidere i regionen
For svake nettverk og samarbeidsrelasjoner mellom filmskaperne/-arbeiderne i regionen
Manglende fagfunksjoner i regionen
For få eksterne produksjoner fra norske og internasjonale produsenter som blir spilt inn i regionen

Aktørene ble også gitt anledning til å utdype svarene sine eller eventuelt trekke fram andre svakheter som de
mener er viktig.

Figur 3.12: Viktigheten av ulike
svakheter og utfordringer (gj.snitt på
skala fra -2 til 2)
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Figur 3.12 viser hva de spurte har svart i
gjennomsnitt. Negative tall vil si at utfordringen
oppfattes som lite viktig, positive at den oppfattes
som viktig. Jo høyere verdi, jo viktigere oppfatter
bransjen at den aktuelle utfordringen er.
De viktigste utfordringene, i følge bransjen selv,
handler begge om produksjonsaktivitet. Regionen har
for få produksjonsselskap som generer arbeid for
resten av bransjen. I tillegg blir det spilt inn for få
produksjoner fra norske og internasjonale
produsenter i landsdelen.

Manglende produksjonsaktivitet er, som vi har vært inne på før, en kritisk utfordring for enhver filmbransje i
regionene. De lokale produksjonsselskapene er ofte for få og for svake til å skape et tilstrekkelig
produksjonsvolum og kontinuiteten i arbeidsmulighetene for leverandører av tjenester og spesialfunksjoner
blir dermed for lav. Tilførsel av produksjonsaktivitet utenfra vil i noen grad kunne kompensere for manglende
lokale prosjekter, men dette forutsetter at det legges til rette for at regionens egne filmarbeidere får ta del i
disse produksjonene. Bransjen selv må også være rigget på en slik måte at den kan dra nytte av de som oftest
kortvarige produksjonstoppene som importert produksjonsaktivitet medfører. Dette handler både om
kompetanse og nettverk og ikke minst om interesse for å delta.
Mye av den lokale filmproduksjonen er, som vi har vært inne på, småskalaproduksjon hvor det i begrenset grad
leies inn kapasitet og kompetanse fra andre selskap og uavhengige filmarbeidere. Dette gjelder hovedsakelig
produksjon av kortfilm og mindre dokumentarfilmprosjekt. Samtidig er produksjonen av oppdragsfilm
begrenset av svake koblinger til, og liten etterspørsel fra, det lokale næringslivet. Som en av aktørene i
oppdragsmarkedet uttrykker det:
«Hovedproblemet er at nordnorske kunder, i den grad de gjør det i det hele tatt, kjøper tjenester
fra andre deler av landet. Vi kommer ikke til bordet for å kunne tilby noe engang.»
Bildet er likevel sammensatt og det har blant annet blitt spilt inn flere spillefilmer fra regionale filmskapere i
regionen de siste årene, blant annet flere av Tommy Wirkolas filmer. Kill Buljo (2007), Død snø (2009), Kurt
Josef Wagle og legenden om Fjordheksa (2010) og Kill Buljo 2 (2013) ble alle helt eller delvis spilt inn i Alta, og
21
når det gjelder Død snø, også ved FilmCamp i Målselv. Nils Gaups Kautokeino-opprøret (2008), som ble spilt
inn ved FilmCamp hører også med her. Nylig har også Nils Gaups Glassdukkene (2014) blitt spilt inn ved
21

Død snø 2 (2014) ble derimot spilt inn på Island.
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FilmCamp og i Tromsø og Ole Giævers og Mer Films Mot naturen (2014) i Mosjøen og Tromsø. Her må vi også
ta med Aleksander Nordaas film Thale (2012) som også ble spilt inn i Mosjøen.
Av større produksjoner fra lokale filmskapere må vi også nevne Hjerterått (2013) - en TV-serie for barn i åtte
episoder produsert av Originalfilm for NRK og regissert av Grethe Bøe-Waal og Nils Gaup. Kanskje bør vi også ta
med TV-serien Himmelblå (2008-2010), selv om det her bare er manusforfatteren Kathrine Haugen som
kommer fra regionen. Serien ble produsert av NRK, men med News on Request som medprodusent. Det ble
også gitt plass i innspillingsstaben til studenter fra Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg.
Fra de siste årene finnes det også flere eksempler på eksterne produksjoner som er blitt spilt inn i Nord-Norge.
Det gjelder blant annet en rekke internasjonale filmer som delvis er spilt inn ved FilmCamp. Eksempler på dette
er den finske filmen Rare Exports (2010) med Pomor Film fra Troms som medprodusent , og den tyske filmen
Hedi Schneider is stuck (2014) med Mer Film som medprodusent og Sweet Films som linjeprodusent. I samme
kategori hører kinosuksessen Børning (2014) hvor deler av filmen er spilt i Mo i Rana og på Nordkapp og
Operasjon Arktis (2014) spilt inn i Bodø og på Svalbard.
Som vist i kapittel 2 (figur 2.26) kommer likevel bare 16 prosent av inntektene til den nordnorske bransjen i
2013 fra slike eksterne produksjoner. Produsenter av flere av disse filmene, både de interne og de eksterne,
melder at det ofte er vanskelig å få fylt mange av de fagfunksjonene det er behov for med lokal stab.
Regionenes egne filmarbeidere benyttes ofte i ulike støtte- og assistentroller, mens fagsjefer og
spesialkompetanse blir bragt inn utenfra. I miljøet rundt FilmCamp har det som eksempel grodd opp en liten
gruppe lokale tjenesteleverandører som ofte deltar på de produksjonene som foregår i og rundt filmstudioet i
Målselv, men dette handler hovedsakelig om funksjoner som casting, kostyme, settsnekkere o.l.
Mangelen på deltagelse skyldes langt på vei at det ikke finnes fagpersonell i regionen med den nødvendige
kompetanse til å bidra i større produksjoner. Dette ser vi også av resultatene fra spørreundersøkelsen (jf. figur
3.12) hvor manglende fagfunksjoner oppgis som en av de viktigste utfordringene som filmbransjen i NordNorge står overfor. Manglende kompetanse blant filmskapere og filmarbeidere oppgis også som viktig, men
kommer likevel et hakk lenger ned på listen.
Å øke deltagelsen av lokale filmarbeidere ved større produksjoner som gjennomføres i landsdelen, vil ofte
kreve en ekstra innsats. Særlig produsenter fra andre deler av landet, eller eventuelt utlandet, vil ofte være
kritisk til bruk av lokal stab i viktige funksjoner. Både FilmCamp og det nystartede Filmfond Nord har derfor som
målsetting å øke deltagelsen av lokal stab i de eksterne produksjonene som fondene investerer i. Men særlig
22
FilmCamp har blitt kritisert av den lokale bransjen for at det ikke gjøres nok for å få dette til. FilmCamp på sin
side hevder at dette er en vanskelig salgsjobb, både fordi den lokale bransjen mangler fagkompetanse og fordi
aktuelle aktører ofte også viser manglende interesse for å delta. På tilsvarende måte melder Filmfond Nord at
fondet ble møtt med lite interesse fra den lokale bransjen når de for noen måneder siden forsøkte å få lokale
filmarbeidere til å delta under innspillingen av filmen Børning.
Uansett hva som er årsaken, er deltagelse av flere lokale filmfolk i de større produksjonene som foregår i
landsdelen et uutnyttet potensiale for den nordnorske filmbransjen. Større deltagelse vil gi større kontinuitet i
arbeidsmengden og ikke minst muligheter til å bygge kompetanse og opparbeide erfaring med produksjon i
lange formater. En slik langsiktig kompetanseoppbygging er viktig og nødvendig og vil på sikt også kunne legge
grunnlaget for økt filmproduksjon initiert av lokale produksjonsselskap.
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Tilsvarende kritikk er blitt reist av deler av den lokale filmbransjen i Rogaland når det gjelder det arbeidet
som Filmkraft gjør for å øke deltagelsen av lokal stab i de produksjonene som foregår i fylket. Situasjonen i
Rogaland er ikke så ulik den vi ser i Nord-Norge hvor en betydelig del av filmproduksjonen gjennomføres av
eksterne produksjonsselskap.
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Resultatene fra spørreundersøkelsen (jf. figur 3.12) forteller at også at svake interne nettverk representerer en
utfordring for den nordnorske bransje. Dette har vi vært inne på tidligere og understreker betydningen av det
arbeidet som blant andre Nordnorsk Filmsenter har satt i gang for å styrke disse nettverkene. En av de spurte,
som er opptatt av sammenhengen mellom nettverk og evne til å gjennomføre større produksjoner, uttrykker
dette slik:
«Filmbransjen i Nord må styrkes ved å samles og samarbeide mer slik at vi også kan påta oss og
legge til rette for større produksjoner.»
Derimot er det interessant å notere at bransjen selv ikke ser de lange avstandene internt i regionen som en
avgjørende utfordring. At de lange avstandene i Nord-Norge er den eneste av utfordringene i figur 3.12 som
oppfattes som lite viktig, samsvarer godt med de observasjonene vi gjorde i figur 3.7. Bransjen er noe mer
bekymret for de lange avstandene til hovedstadsregionen hvor tyngden av den norske filmbransjen befinner
seg. I følge de utdypende kommentarene, skyldes dette blant annet kostnader ved transport av tyngre utstyr,
som kraner lysutstyr og lignende, som ikke alltid er tilgjengelig i Nord-Norge. Det skyldes også de praktiske
problemene ved å kunne delta på møter og vedlikeholde nettverk og ikke minst avstanden til den viktigste
finansieringskilden, Norsk Filminstitutt. Som en av aktørene uttrykker det:
«… det er rett og slett for lang vei til pengene.»
Det er til dels store forskjeller mellom fylkene når det gjelder vurderingene av hvilke utfordringer som er
viktigst. Hos bransjen i Nordland kommer manglende interne nettverk øverst. Dette er ikke overraskende i det
fylket hvor den geografiske spredningen av aktørene er størst. Bransjen i Troms er derimot i større grad opptatt
av manglende fagfunksjoner og at tallet på lokale produksjonsselskap og eksterne produksjoner er for lavt.
Bransjen i Troms er også betydelig mer bekymret for avstanden til Oslo enn aktørene i de to andre fylkene.
Vurderingene i Finnmark er ellers stort sett de samme som i Troms.

STYRKER OG MULIGHETER
Så langt i dette kapittelet har vi fokusert på svakhetene i den nordnorske filmbransjen og de spesielle
utfordringene som bransjen står overfor. Men like viktig som å studere svakhetene, er det å vurdere styrkene
og de mulighetene som disse gir til å utvikle bransjen videre.
Vi spurte derfor bransjen hva de selv oppfatter som de viktigste fortrinnene som de har av å være lokalisert i
Nord-Norge. Følgende fortrinn ble nevnt og svarskalaen var den samme som i spørsmålene om utfordringer:










Unike historier og en unik fortellertradisjon
Unik natur
Sterkt samhold i den lokale/regionale filmbransjen
Velfungerende regionale filminstitusjoner
Gode regionale tilskudds- og/eller finansieringsordninger
Gode samarbeidsrelasjoner til filmbransjen i de nordlige delene av våre naboland
Lavere produksjonskostnader enn andre steder i landet
God tilgang på filmfaglig kompetanse i regionen
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Også på dette spørsmålet ble aktørene gitt anledning til å utdype svarene sine eller eventuelt trekke fram
andre fortrinn de mener er viktige.
Figur 3.13 viser hva de spurte har svart i gjennomsnitt. Fire fortrinn utmerker seg med høye skårer. To av disse
handler om virkemiddelapparatet som er bygget opp for å bidra i utviklingen av den nordnorske filmbransjen
og to handler om de unike natur- og kulturtrekkene som gir landsdelen sitt helt særegne uttrykk.
Som nevnt tidligere var Nord-Norge tidlig ute når
Figur 3.13: Viktigheten av ulike fortrinn
det gjelder utbygging av et regionalt
(gj.snitt på skala fra -2 til 2)
virkemiddelapparat for filmbransjen. Nordnorsk
Filmsenter var det første regionale filmsenteret i
Gode reg. støtteordninger
1,17
Norge og senere er også investeringsfond for film
Velfungerende filminst.
1,13
i kommersielle formater kommet til. I tillegg har
Unik natur
1,12
Internasjonalt Samisk Filmsenter tatt et særlig
Unike historier
1,04
ansvar for utviklingen av den samiske
0,54
Samhold i bransjen
filmkulturen. Til dette bildet hører også
0,48
Tilgang på filmfaglig komp.
SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse
Samarbeid i nordområdene
0,42
som siden starten i 2012 har gitt tilskudd til, og
0,09
Lavere produksjonskostn.
investert i, nordnorske filmprosjekt. De
nordnorske filmskaperne har derfor hatt flere dører å banke på for å få finansiert sine prosjekter, og flere
aktører arbeider for å styrke og utvikle den regionale filmbransjen. Selv om det også har vært mye støy og
diskusjon rundt organiseringen og lokaliseringen av de regionale filminstitusjonene i Nord-Norge, noe vi
kommer tilbake til i neste kapittel, er det tydelig at bransjen verdsetter den satsingen som har funnet sted.
Både de regionale filminstitusjonene som sådan, og de støtte- og finansieringsordningene som tilbys, framheves
som viktige fortrinn.
De to andre fortrinnene som framheves er uløselig knyttet til det nordnorske landskapet og den nordnorske
kulturen. Nord-Norge har en svært særegen og variert natur som er forskjellig fra det meste man kan finne
andre steder i Norge, og i verden for den del. Det gjelder kystlandskapet med sine mange variasjoner så vel
som de ville fjellene og de store viddene. Det gjelder også den særegne bebyggelsen – ikke minst i de mange
små og tette værene og småbyene langs kysten. De spesielle lysforholdene, som i sommerhalvåret gjør det
mulig å gjøre opptak mer eller mindre hele døgnet, hører også med i dette bildet. Det samme gjør klimaet, som
blant annet legger forholdene til rette for filming av vinterscener i flere måneder av året enn andre steder i
landet.
Selv om avstandene i landsdelen er lange, er mye av naturen i Nord-Norge også forholdsvis lett tilgjengelig.
Dette skyldes blant annet de mange flyplassene og ikke minst det tette nettverket av militære transportveier.
På grunn av det sterke militære nærværet i landsdelen er særlig fjellområdene i Nord-Norge ofte lettere
tilgjengelig enn tilsvarende landskap andre steder i Norge.
Alt i alt er dette med på å øke verdien av Nord-Norge som potensielt innspillingssted for en stadig mer mobil
norsk og internasjonal filmbransje. At land som Island, Irland og New Zealand har klart å trekke til seg et stort
antall internasjonale filminnspillinger skyldes ikke bare gunstige insentivordninger. Landene kan også tilby
særegne og spektakulære naturlandskap som gir verdi til de historiene filmskaperne ønsker å fortelle. Om en
norsk insentivordning kommer på plass slik det nå arbeides for, vil dette kunne åpne tilsvarende muligheter for
Nord-Norge. I en norsk kontekst, er det bare Vestlandet med sine fjord- og fjellandskap som kan konkurrere.
Naturen er også med på å gi filmer fra Nord-Norge et særegent preg og en egen identitet. Det samme gjør
kulturen, historiene og fortellertradisjonen. Landsdelen har rike og varierte tradisjoner, både knyttet til
kystkulturen og til den samiske kulturen. Den er også et overflødighetshorn av interessante, utfordrende og til
dels ufortalte historier – historier som er lokale, men som likevel knytter an til universelle spørsmål og
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problemstillinger. I tillegg er landsdelen kjent for sin fargerike, sterkt visuelle og direkte fortellertradisjon. I en
film- og medieverden der de gode historiene er mangelvare, er dette kvaliteter som gir den nordnorske
filmbransjen mye å bygge på.
De andre fortrinnene i figur 3.13, blir vurdert som langt mindre viktige av bransjen selv. Dette gjelder både
samholdet i bransjen og tilgangen på faglig kompetanse. Også samarbeidsrelasjonene til filmbransjen i de
nordlige delene av våre naboland rangeres forholdsvis lavt. Dette skyldes nok først og fremst at det bare er
deler av bransjen som har slike relasjoner. At bransjen i Finnmark rangerer dette fortrinnet høyere enn
filmskapere og filmarbeidere fra de to andre fylkene, er nok nettopp et uttrykk for dette. Trolig er det
samarbeidet om den samiske filmen som har vært mest framtredende etter etableringen av Internasjonalt
Samisk Filmsenter.
Bransjen avviser også at produksjonskostnadene representerer et fortrinn for nordnorske filmskapere.
Spørsmålet om kostnader er komplisert og det er ikke gjort systematiske analyser som gjør det mulig å avgjøre
hvor mye produksjonskostnadene varierer mellom ulike deler av landet. Det er likevel rimelig å tro at
bemanningskostnadene er noe lavere i Nord-Norge enn i hovedstadsregionen hvor etterspørselen etter
filmfaglig kompetanse er betydelig høyere. Samtidig gir lysforholdene i sommerhalvåret muligheter for å filme
flere timer i døgnet enn andre steder i landet. I en produksjonsøkonomi hvor tallet på innspillingsdager er en
vesentlig kostnadsdriver, kan dette være en viktig faktor. Lange avstander, både internt i regionen, og til de
sentrale delene av den norske filmbransjen, trekker derimot den andre veien. Transport av mennesker og
utstyr er kostnadsdrivende. I tillegg vil antallet overnattingsdøgn bli høyt om filmarbeidere og skuespillere skal
bringes inn fra andre deler av landet. Hva summen av disse positive og negative bidragene vil si for det totale
kostnadsnivået, er derfor vanskelig å si.

SWOT-ANALYSE
SWOT-analyse er betegnelsen på en systematisering av virkeligheten som setter søkelyset på fire viktige
forhold:
Styrker og svakheter tar utgangspunkt i nåsituasjonen og de viktigste positive og negative trekkene ved
filmbransjen slik den fremstår her og nå.
Muligheter og trusler er relatert til endring og de grepene som kan tas for å styre utviklingen i ønsket retning.
Sammenhengen mellom disse forholdene er illustrert i tabell 3.1.
Tabell 3.1 Grunnelementene i en SWOT-analyse
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Resultatene av SWOT-analysen er gjengitt i tabell 3.2. Det er viktig å understreke at denne både bygger på
bransjens egne vurderinger og på de analysene og vurderingene som vi selv har gjort på grunnlag av
observasjoner og innsamlet datamateriale. I sistnevnte inngår også erfaringer fra tilsvarende analyser av
filmbransjen i andre regioner i Norge og av den nasjonale filmpolitikken.
Tabell 3.2: SWOT-analyse for filmbransjen i Nord-Norge

STYRKER
Filmbransjen i Nord-Norge har mange sterke sider. En av de viktigste er rekrutteringen av unge nyutdannede
filmskapere med et sterkt ønske om å produsere film i landsdelen. Noen av disse kommer direkte fra Nordland
kunst- og filmfagskole i Kabelvåg, andre går videre til Den norske filmskolen på Lillehammer for så å flytte
tilbake til Nord-Norge. Dette har skapt en bransje med en overvekt av yngre deltakere med mye energi og en
sterk lidenskap for filmfaget. Mange av disse yngre deltagerne identifiserer seg også sterkt med ideen om en
nordnorsk bransje og om å tilhøre en enhet som er markert forskjellig fra filmbransjen i andre deler av landet.
Den nordnorske filmbransjen befinner seg også i en region med en variert, særegen og spektakulær natur som
både fungerer som referanseramme og bakteppe for mye av filmproduksjonen i landsdelen. Naturen
representerer også en unik og til dels uutnyttet ressurs med tanke på å trekke større nasjonale og
internasjonale filminnspillinger til regionen. Landsdelen som på kort tid har klart å skape en turistindustri
basert på nordlyset, bør ha gode muligheter til å bygge en filmindustri basert på de helt unike naturscenene
som Nord-Norge kan by på. I tillegg er Nord-Norge et oppkomme av ekte, sterke og særegne historier og en
unik fortellertradisjon. I et internasjonalt filmmarked som de siste årene har vært preget av gjentagelser og
velprøvde universer, er dette en ressurs som neppe kan overvurderes.
Nord-Norge har også vært preget av en sterk politisk vilje til å satse på film. Det er etablert flere regionale
filminstitusjoner og tilført betydelig midler. Særlig har tilgangen til såkalte RDA-midler skapt muligheter som
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ikke finnes andre steder i landet. Satsingen har vært særlig sterk i Troms, men de siste årene er også Nordland
og Finnmark kommet sterkere på banen. Revitaliseringen av Nordnorsk Filmsenter etter flyttingen til Tromsø
og etableringen av Filmfond Nord for Nordland og Finnmark har gitt mer kraft og bredde til denne satsingen.
Det samme har Internasjonalt Samisk Filmsenters arbeid for den samiske filmkulturen.
SVAKHETER
Men den nordnorske filmbransjen har også sine svakheter. Først og fremst er selskapsdannelsene i bransjen
små og økonomisk sårbare. Flertallet er organisert som enkeltpersonforetak og bare et fåtall av virksomhetene
gir arbeid til mer enn noen få personer. Inntjeningen og verdiskapingen er også lav og en betydelig andel av de
involverte aktørene må spe på med inntekter fra annen virksomhet for å overleve. Dette skaper en glidende
overgang mellom profesjonell filmproduksjon og film som bi-aktivitet og hobby, og det er ofte vanskelig å vite
hvor man skal trekke sirkelen rundt den profesjonelle delen av bransjen.
En av de største utfordringene for bransjen som helhet er å skape kontinuitet i inntekter og arbeidsmuligheter.
Produksjonsaktiviteten i regionen er for lav og for ujevn til å gi arbeid til alle som forsøker å skaffe seg et
levebrød basert på film. Dette skyldes først og fremst at de lokale produksjonsselskapene er for få og for svake
til å generere en tilstrekke oppdragsmengde. Men det skyldes også at tallet på nasjonale og internasjonale
produksjoner som spilles inn i regionen er for lavt, særlig sammenlignet med landsdelens naturgitte
forutsetninger.
Film er en bransje som de aller fleste steder i verden er avhengig av offentlig støtte. Dette gjelder ikke minst i
et lite språksamfunn som det norske hvor markedet for de filmene som produseres nødvendigvis er lite. Tre av
fire norske kinofilmer går med underskudd. Det samme gjør omtrent halvparten av landets
24
produksjonsselskap. Tilgangen på offentlige tilskudd og finansieringsløsninger setter derfor klare grenser for
utviklingen av den regionale filmbransjen. Dette gjelder både de nasjonale tilskuddsordningene og de
regionale. Bransjen i Nord-Norge er i tillegg begrenset av den forholdsvis lave etterspørselen etter oppdrags- og
reklamefilm, som normalt er fullfinansiert og gir produksjonsselskaper og innleide filmarbeidere et sikrere
inntektsgrunnlag.
Det er også mye som tyder på at den nordnorske filmbransjen ikke har en optimal struktur med tanke på videre
vekst og konsolidering. Bransjen er for det første geografisk spredd, og det er bare i Tromsø, og i noe mindre
grad i Alta, at vi ser tendenser til utvikling av filmbaserte næringsklynger. Dette betyr at mange arbeider
forholdsvis isolert og ikke kan dra nytte av de synergieffektene som ofte oppstår når flere og til dels
komplementerende virksomheter er samlokalisert.
For det andre, og trolig som et resultat av den geografiske spredningen og de lange avstandene, er bransjen lite
differensiert. Mange av aktørene håndterer en lang rekke av fagfunksjonene selv og ser på seg selv som
generelle filmskapere mer enn spesialiserte fagarbeidere. Dette hemmer spesialiseringen og trolig også
kompetanseutviklingen. Ikke minst reduserer det nettverksdannelsen og den spredning av kunnskap som
oppstår når filmskapere fra mange selskap bringes sammen for å realisere en produksjon. Modellen kan
kanskje være forenlig med filmproduksjon i liten skala og korte formater, men vil ikke fungere i større og mer
krevende produksjoner. Og kanskje like viktig, fordi landsdelens eget marked for kjøp av filmfaglige
spesialtjenester på denne måten blir lite, betyr det også at disse tjenestene blir mangelfullt utviklet. Dette
reduserer muligheten for å benytte lokal stab i nøkkelfunksjoner i de større produksjonene som spilles inn i
landsdelen.
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RDA-midler er en kompensasjon for avviklingen av differensiert arbeidsgiveravgift 1.januar 2004. Midlene
disponeres til næringsrettede tiltak på grunnlag av regionale handlingsplaner.
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Se Ryssevik, J. et.al. (2014): Åpen framtid – en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen,
Ideas2evidence rapport 7:2014.
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TRUSLER
Den kanskje største trusselen for den nordnorske filmbransjen er tap av kompetanse og nøkkelpersonell,
enten fordi dyktige fagfolk går over til andre yrker eller eventuelt velger å fortsette sin filmkarriere andre
steder. Hvor viktig nøkkelpersoner kan være i en liten og nettverksbasert bransje ble demonstrert da Thomas
Evjen, grunnleggeren av News On Request, døde i 2009. Mye av drivkraften i utviklingen av film- og
mediebransjen i Bodøområdet ble da borte og deler av miljøet som var bygget opp rundt Evjens mange
prosjekter og aktiviteter forvitret.
Den lave inntjeningen og mangelen på kontinuitet i inntekts- og arbeidsmuligheter gjør den nordnorske
bransjen særlig sårbar, og det skal lite til før mange av de unge dyktige filmskaperne som er blitt rekruttert de
senere årene forsvinner ut. En av de største utfordringene for den neste perioden blir derfor å sørge for at så
mange som mulig i denne gruppen fortsetter sitt virke som filmarbeidere i regionen og ikke slutter etter rundt
ti år som så langt synes å være det vanlige mønsteret.
Den andre dominerende trusselen for den nordnorske filmbransjen er å finne på det politiske planet. Selv om
de regionale og lokale myndighetene i landsdelen har vist stor vilje til å satse på film, har det vært vanskeligere
å bli enig om hvordan dette skal gjøres. Det har vært til dels store motsetninger mellom fylkene, og særlig når
det gjelder organiseringen av regionale filmfond har disse uenighetene stått i veien for å finne den beste
løsningen. Mens Troms fylke har valgt å satse fullt og helt på FilmCamp, har Nordland og Finnmark gått
sammen om etableringen av Filmfond Nord. Som vi vil utdype videre i neste kapittel, er dette en lite optimal
modell med tanke på å få maksimalt igjen for de midlene som de respektive fylkene har stilt til disposisjon. Det
er også en modell som svekker regionen i konkurransen med de andre filmregionene og som talerør overfor
nasjonale myndigheter.
Kanskje er det disse motsetningene som også er årsaken til at Nord-Norge ennå ikke har gjort et alvorlig forsøk
på å få på plass den største mangelen i regionens virkemiddelapparat, en regional filmkommisjon som kan
bidra til å bringe flere nasjonale og internasjonale filminnspillinger til landsdelen. Nord-Norge har de beste
naturlige forutsetningene for å lykkes på dette området, men mangler en organisasjon som kan arbeide
målrettet for å få dette til og samtidig sørge for at den lokale filmbransjen får muligheter til å dra nytte av disse
produksjonene. Regionale filmkommisjoner er på plass i de fleste andre filmregionene i Norge og internasjonalt
er dette regelen mer enn unntaket. Det foregår derfor en sterk nasjonal og internasjonal konkurranse om å
tiltrekke seg de store filminnspillingene – en konkurranse hvor Nord-Norge til tross for sine naturlige
forutsetninger stiller forholdsvis langt bak i køen. Om den planlagte norske insentivordningen for
filmproduksjon blir gjennomført, vil konsekvensene av denne mangelen kunne vise seg å bli enda større. En slik
ordning vil ikke bare øke mulighetene, men også skjerpe konkurransen. Vi kommer tilbake til dette i neste
kapittel.
Innføringen av en norsk insentivordning er bare en av flere mulige endringer i den norske filmpolitikken.
Regjeringen Solberg har startet arbeidet med utviklingen av en ny filmpolitikk og en stortingsmelding er varslet
før sommeren 2015. Foreløpig er det vanskelig å si hvilken dreining denne politikken vil ta. Et kritisk punkt er
forholdet mellom det nasjonale filminstituttet og de regionale filminstitusjonene. Tidlige signaler kunne tyde på
at regjeringen ønsket en sterkere satsing på regionene, men det er fortsatt for tidlig å si om dette vil bli utfallet.
Et tilsvarende kritisk spørsmål er forholdet mellom regionene. Til nå har de nasjonale midlene til den regionale
filmsatsingen (post 73 i statsbudsjettet) blitt smurt relativt tynt utover hele landet og fordelingen er bare i
begrenset grad relatert til bransjestørrelse eller oppnådde resultater. En sterkere prioritering av en eller et
fåtall regioner vil kunne føre til store endringer i denne fordelingen og dermed få betydelige konsekvenser for
de regionene som blir berørt. Hvordan Nord-Norge eventuelt vil komme ut av en eventuell omfordeling er
vanskelig å si. Uansett vil konkurransen mellom regionene øke og betydningen av å ha et samordnet regionalt
virkemiddelapparat som både kan fungere som et talerør overfor nasjonale myndigheter, og som forvalter av
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en eventuell økning i tilførselen av nasjonale midler, vil bli større. At FilmCamp var det eneste av de regionale
filmfondene som fikk et kutt i forslaget til statsbudsjett for 2015, samtidig som Filmfond Nord ikke ble inkludert
i den nasjonale finansieringsordningen, kan tolkes som et signal på at dagens organisering av
filmfondvirksomheten i landsdelen ikke anses som optimal fra de nasjonale myndighetenes side.
MULIGHETER
Den nordnorske filmbransjen har gode muligheter for å lykkes, men dette vil kreve et systematisk og målrettet
arbeid, både fra bransjen selv og fra virkemiddelapparatet. Ikke minst er det viktig at bransje og
virkemiddelapparat trekker i samme retning og blir enige om felles mål og strategier.
En av de viktigste forutsetningene for en videre utvikling av den nordnorske filmbransjen er at det satses
målrettet på bygging av sterkere nettverk og mer omfattende samarbeidsrelasjoner. De lange avstandene er
det vanskelig å gjøre noe med, men det er derfor desto viktigere at konsekvensene av disse avstandene, blant
annet den sterke fragmenteringen av bransjen, motarbeides.
Først og fremst handler dette om å styrke arbeidet for å binde bransjen sammen. Satsingen fra Nordnorsk
Filmsenter på bransjetreff og kursvirksomhet er derfor svært viktige steg i riktig retning. Nordnorsk Filmsenter
er den eneste av de regionale filminstitusjonene som har hele landsdelen som virkeområde og det er derfor av
avgjørende betydning at filmsenteret tar dette ansvaret. Senterets leder forteller i samtaler at
nettverksbygging er et høyt prioritert område og at det i tillegg satses mye på utadrettet kontakt og
oppsøkende virksomhet. Dette arbeidet bør fortsette og om mulig styrkes.
Så langt det er mulig bør forholdene også legges til rette for en sterkere geografisk konsentrasjon av den
nordnorske filmbransjen. Filmskapere må selvsagt få bosette seg hvor de vil, men dagens geografiske
spredning, særlig i Nordland og til dels også i Finnmark, er lite funksjonell. Aktørene drar ikke nytte av de
mulighetene som en tettere samlokalisering kunne gitt når det gjelder samarbeid og læring, og det utvikles
heller ikke et marked for spesialiserte filmfaglige tjenester. Dette betyr ikke at hele filmbransjen i landsdelen
bør samles på ett sted, men at det legges til rette for utvikling av et fåtall regionale tyngdepunkt. Myndigheter
og virkemiddelapparatet kan stimulere til en slik utvikling blant annet ved å støtte opp om initiativer for
samlokalisering og bygging av enklere infrastruktur. Dette har blant annet skjedd i Tromsø der en håndfull
filmselskap nå deler lokaler i det såkalte Filmverftet. Miljøet på Filmverftet er per i dag det nærmeste vi
kommer en næringsklynge på filmområdet i Nord-Norge.
Utviklingen av filmbransjen i Nord-Norge hemmes også av en for lav produksjonsaktivitet og av at en altfor stor
del av denne aktiviteten er småskalaproduksjon av kortfilm og dokumentarfilm som bare i begrenset grad gir
arbeid til andre enn filmskaperne selv. Høyere produksjon og ikke minst flere større og krevende produksjoner,
vil gi arbeid til flere og på sikt også bidra til å utvikle kompetente fagfolk som kan bemanne disse
produksjonene. De lokale produksjonsselskapene spiller her en nøkkelrolle. Produsentene er navene i en ellers
økonomisk svak og fragmentert bransje, og uten sterke nav vil hele bransjen slite.
Tallet på lokale produsenter med ambisjoner, kompetanse og økonomisk ryggrad til å initiere og bære større
produksjoner er lavt i Nord-Norge og for de få som finnes har det ofte vist seg vanskelig å skaffe nasjonal
finansiering for de prosjektene som de ønsker å realisere. De lokale tilskudds- og finansieringskildene i
landsdelen bør derfor så langt det er mulig bidra til å utvikle de gode prosjektideene fram til et nivå hvor de
også kvalifiserer for nasjonale tilskudd. Dette kan blant annet bety at de regionale filmfondenes midler også må
kunne benyttes som utviklingstilskudd og ikke bare som toppfinansiering av produksjonsklare filmer (noe vi
kommer vi tilbake til i neste kapittel). Det er også viktig at den næringspolitiske armen av det regionale
virkemiddelapparatet så langt det er mulig legger forholdene til rette for utvikling av en håndfull sterkere
produksjonsselskap.
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Å satse på en utvikling av lokalt initiert produksjon alene, er likevel ikke nok. Dette kan på mange måter
sammenlignes med å løfte seg selv etter håret og sannsynligheten for at kompetanse og nøkkelpersonell vil
forsvinne i påvente av det neste store prosjektet, er stor. Like viktig er det derfor å arbeide for at flere eksterne
produksjoner blir lagt til landsdelen. En god miks av lokalt initiert og importert produksjonsaktivitet vil kunne
skape den kontinuiteten i inntekts- og arbeidsmengde som skal til for å utvikle en robust og differensiert
regional filmbransje. Det vil også på sikt kunne bidra til å utvikle den kompetansen som skal for å bemanne
disse prosjektene også i de mest krevende funksjonene.
Det er derfor etter vår vurdering helt avgjørende at det etableres en regional filmkommisjon som kan arbeide
for å trekke flere eksterne filmprosjekt til Nord-Norge. Vi mener også at dette bør være en felles kommisjon for
hele landsdelen og at kommisjonen organiseres på en slik måte at den kan skape maksimale koblinger mellom
de importerte produksjonene og den lokale bransjen. Dette vil bli videre utdypet i neste kapittel.
Med den vilje til å satse på film som de lokale og regionale myndighetene i landsdelen så langt har vist, ville en
bedre samordning av strategier og virkemidler kunnet åpne store muligheter. Ressursene finnes, men bruken
av disse ressursene er kanskje ikke optimal.
Den pågående omleggingen av filmpolitikken er i tabell 3.2 oppført både som trussel og mulighet. Om denne
omleggingen ender opp med å skyve ansvar og ressurser i retning av filmregionene, vil Nord-Norge ha alle
muligheter til å komme godt ut av en slik omfordeling. Men dette vil forutsette at regionen er organisert på en
slik måte at den framstår som en god forvalter av en eventuell oppgave- og ressursøkning.

STRATEGIER
Vi spurte bransjeaktørene hvilke strategier de selv mener bør prioriteres med tanke på å utvikle filmnæringen i
Nord-Norge videre. Svarene ble gitt på en skala fra -2 til +2 der -2 betydde «svært lavt» og 2 betydde «svært
høyt». Den nøytrale midtkategorien 0 hadde betegnelsen «både og». Aktørene ble bedt om å vurdere følgende
strategier og fikk i tillegg muligheter til å utdype svarene og foreslå andre.

 Bygge sterkere nettverk og samarbeidsrelasjoner mellom filmskaperne/-arbeiderne i regionen
 Bygge sterkere nettverk og samarbeidsrelasjoner med filmskapere/-arbeidere fra andre deler av landet
eller utlandet










Arbeide målrettet for å øke produksjonen av film skapt av filmskapere med tilknytning til Nord-Norge
Arbeide målrettet for å øke antallet filmer fra eksterne produsenter som spilles inn i Nord-Norge
Arbeide målrettet for å øke den samlede kompetansen til den nordnorske filmbransjen
Satse sterkere på film med et stort publikumspotensial
Satse sterkere på kunstnerisk ambisiøs film
Etablere et tettere samarbeid med andre deler av næringslivet i regionen
Mer omfattende regionale tilskudds- og finansieringsordninger
Sterkere satsing på nye distribusjonskanaler

Figur 3.14 viser hva de spurte har svart i gjennomsnitt. Et positivt tall vil si at aktørene mener at strategien bør
prioriteres. Jo nærmere gjennomsnittet ligger +2.0, jo høyere bør strategien prioriteres.
Ikke overraskende er det ønsket om mer omfattende regionale tilskudds- og finansieringsordninger som
kommer høyest på aktørenes prioriteringsliste. Filmbransjen er som vi har vært inne på tidligere avhengig av
offentlige tilskudd og det er naturlig å rette søkelyset mot omfanget og utformingen av de ordningene som er
etablert. Som vist i figur 3.13, ser bransjen på de eksisterende ordningene som det kanskje viktigste fortrinnet
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Figur 3.14: Viktigheten av ulike
strategier (gj.snitt på skala fra -2 til 2)
Bedre tilskuddsordninger

1,41

Kompetanseheving

1,24

Større regional produksjon

1,21

Nye distribusjonskanaler

1,14

Styrke interne nettverk
Styrke eksterne nettverk
Samarbeid med næringslivet

1,00
0,91

ved å være lokalisert i Nord-Norge. Ønsket er med
andre ord at disse ordningene skal forbedres enda
noen hakk. Det bør likevel stilles spørsmålstegn
ved om større tilskudd alene vil løse de
utfordringene som den nordnorske bransjen står
overfor. Trolig bør man også se på innretningen av
disse ordningene og vurdere i hvor stor grad de
løser de mer grunnleggende strukturelle
problemene som preger bransjen.

0,88

Bransjen ønsker også å prioritere
kompetanseheving. Vi har tidligere sett at bransjen
Satsing på kunstnerisk film
0,68
er lite differensiert og at det ofte er vanskelig å
0,56
Satsing på kommersiell film
bemanne større prosjekt med lokalt personell i de
sentrale rollene. Kompetanseheving er derfor viktig og kan både skje gjennom kurs og utdanningstiltak og
gjennom deltagelse i større produksjoner. Å få økt tallet på større og krevende produksjoner som spilles inn i
regionen, er derfor fornuftig også i denne sammenheng.
Mer ekstern produksjon

0,70

En annet høyt prioritert oppgave for filmbransjen i Nord-Norge, er en sterkere satsing på nye
distribusjonskanaler. Markedene og distribusjonskanalene for film er i endring og har så langt ført til et fall i
inntektene for de kommersielle formatene. Dette skyldes at markedet for fysiske video-produkter har kollapset
samtidig som inntektene fra de nye digitale distribusjonskanalene ennå ikke har klart å erstatte dette
inntektstapet. Omleggingen kan på kort sikt være en trussel, men kan også vise seg å åpne nye muligheter. De
nye digitale kanalalene har gjort veien til publikum kortere og for de som evner å omstille seg, kan det skapes
alternative inntektsstrømmer. Et eksempel på dette er den lokale filmskaper Inge Wegge, som har hatt stor
suksess med direkte nettdistribusjon av dokumentarfilmen Nord for Sola om surfing og kunsten å leve i pakt
med naturen i Lofoten.
Bransjen er også opptatt av å øke produksjonen av film i landsdelen, men først og fremst av film som er skapt
av aktører med tilknytning til Nord-Norge. Økning av den eksterne produksjonsaktiviteten kommer betydelig
lenger ned på prioriteringslisten. Dette er for så vidt naturlig sett fra bransjens ståsted. Den lokale bransjen vil
alltid ønske å kontrollere så mye av ressursene og produksjonsaktiviteten som mulig selv. Vi tror likevel det her
vil være fornuftig med en mer balansert strategi. Skal Nord-Norge utvikles som filmregion, er det ikke nok å
gjøre mer av det samme. Mer kortfilm og mer småskalaproduksjon vil gi oppdrag og inntekt til flere, men vil
ikke gjøre bransjen mer bærekraftig. For å få dette til må flere lokale produksjonsselskap gjøres i stand til å
vinne fram i den nasjonale konkurransen om tilskudd og investeringsmidler til større produksjoner. Og parallelt
med dette bør det jobbes systematisk for å få flere eksterne produsenter, både norske og internasjonale, til å
legge sine produksjoner til landsdelen. Dette vil på sikt gi arbeids- og utviklingsmuligheter til en større del av
bransjen og også bidra til å bygge de nettverkene og utvikle den kompetansen som skal til for å løfte bransjen
til et nytt nivå.
Når det gjelder nettverksbygging, er bransjen som helhet noe mer opptatt av å bygge de interne nettverkene
enn de eksterne. Som vi har vært inne på tidligere er den interne nettverksbyggingen særlig viktig i en landsdel
hvor aktørene er spredt over lange avstander. Men vi tror også at tettere relasjoner til filmskapere fra andre
deler av landet og utlandet er viktig. Dette bygger kompetanse og åpner muligheter for samarbeid og
utveksling av tjenester.
Samarbeid med næringslivet i regionen kommer noe lenger ned på filmbransjens prioriteringsliste, selv om
også dette vurderes som viktig. Synlighet og gode relasjoner til det lokale og regionale næringslivet er særlig
viktig for den delen av bransjen som lever av oppdrags- og reklamefilm. Men et slikt samarbeid kan også være
relevant med tanke på å mobilisere privat investeringskapital til større filmprosjekt. På Vestlandet har
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Filmfondet Fuzz fått flere private investorer til å plassere risikokapital i film – en strategi som vist seg svært
vellykket med tanke på å øke de tilgjengelige midlene for filmer som blir spilt inn i regionen. Filmbransjen og
det øvrige næringslivet har også felles interesser når det gjelder å tiltrekke seg større nasjonale og
internasjonale filminnspillinger. Særlig vil reiselivsnæringen kunne dra nytte av en slik satsing og et samarbeid
mellom reiseliv og filmbransje har visst seg å være en suksessfaktor når det gjelder å få maksimalt ut av slike
filminnspillinger.
De to alternativene om å satse på henholdsvis kommersiell eller kunstnerisk ambisiøs film kommer begge langt
ned på prioriteringslisten, men var først og fremst tatt med for å se hvor tyngdepunktet i den nordnorske
filmproduksjonen ligger. Ikke uventet er det satsingen på kunstnerisk film som skårer høyest selv om
forskjellene ikke er så store. For å skape en robust og bærekraftig bransje, er det trolig fornuftig å satse på
begge hester. En ensidig satsing på kunstnerisk ambisiøs film vil øke avhengigheten av offentlige tilskudd og
dermed redusere bransjens utviklingsmuligheter.

53

Foto: NNFS "Tommaso Mottola presenterer "Karenina and I" under Nordkapp Filmfestival"
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KAPITTEL 4
DEN REGIONALE FIMPOLITIKKEN I NORD-NORGE
I dette kapittelet ser vi nærmere på den regionale filmpolitikken og på de ulike filmpolitiske virkemidlene som er
etablert for å fremme utviklingen av nordnorsk film og filmbransje. De empiriske analysene bygger på resultater
fra spørreundersøkelsen og på samtaler med aktuelle aktører i bransjen og virkemiddelapparatet.
Mens mye av begrunnelsene for den nasjonale filmpolitikken har handlet om film som kulturuttrykk og
identitetsskaper, har filmpolitikken i regionene i betydelig større grad betonet filmens rolle som nærings- og
samfunnsutvikler. Dette gjelder også i Nord-Norge. Film er en næring som gir arbeids- og inntektsmuligheter til
de involverte aktørene. Filmproduksjon kan også ha positive ringvirkninger for andre deler av næringslivet og
kan gi langsiktige impulser for reiselivet ved å eksponere regioner og steder for et større (internasjonalt)
publikum. Det er også blitt hevdet at et levende filmmiljø, sammen med andre kulturnæringer, kan gjøre en by
eller en region mer attraktiv som et sted å ta utdanning, bo eller jobbe.
Men film i regionene handler likevel ikke bare om arbeidsplasser og næringsutvikling. På samme måte som
norsk film kan være med på å bygge en norsk identitet og styrke den norske fellesskapsfølelsen, kan film basert
på lokale historier og lokale stemmer bidra til å bygge en regional identitet og et sterkere fellesskap mellom de
som bor i regionen.
Nord-Norge var den første regionen i landet som satset på film og i løpet av årene er det bygget opp et
omfattende filmpolitisk virkemiddelapparat. Dette gjelder for det første Nordnorsk Filmsenter som kom i drift
allerede i 1981. Filmsenteret gir tilskudd til kort- og dokumentarfilm men driver også tiltak for bransjebygging,
kompetanseheving og talentutvikling. Det gjelder også de to filmfondene, FilmCamp i Troms og Filmfond Nord i
Nordland og Finnmark. Disse er innrettet mot den profesjonelle delen av bransjen og tilbyr toppfinansiering av
film i lange formater. FilmCamp er også en mer komplett infrastruktur for filmproduksjon med filmstudio,
hotelldrift, cateringtjenester osv. Med til dette bildet hører også Internasjonalt Samisk Filmsenter, som er et
nasjonalt og til dels internasjonalt ressurssenter for samisk filmproduksjon.
Nordnorsk filmsenter fremstår som den samlende og brobyggende organisasjonen som oppleves som relevant
og viktig av de aller fleste. Filmfond Nord har, trass sin korte funksjonsperiode, klart å etablere seg som et viktig
filmpolitisk virkemiddel i regionen. Fondet oppfattes som nyttig og relevant blant aktørene i Nordland og
Finnmark og i betydelig grad også i Troms. FilmCamps forhold til bransjen, både i eierfylket Troms og i de to
andre fylkene, er betydelig mer problematisk. Dette gjelder både innretningen av virksomheten og uklarhetene
rundt disponeringen av fondets midler.
Vi anbefaler i denne rapporten at de regionale eierne igjen ser på mulighetene for å få opprettet et felles og
regulert filmfond for alle tre fylkene – et fond som har hele regionen som virkeområde og som er uten direkte
bindinger til dagens infrastrukturvirksomhet ved FilmCamp. Et slikt fond ville blitt det største i Norge og kunne
blitt en betydelig faktor i norsk filmproduksjon. Vi anbefaler også at det opprettes en felles filmkommisjon som
kan arbeide for å få flere eksterne filmskapere til å spille inn sine filmer i Nord-Norge. En slik kommisjon vil bli
særlig viktig om det innføres en insentivordning for filmproduksjon i Norge. Begge disse anbefalingene er i tråd
med bransjens ønsker.

55

FILM SOM NASJONSBYGGING OG REGIONAL VEKSTSTRATEGI
Som i de fleste andre land i Europa, har filmpolitikken i Norge i all hovedsak vært et nasjonalt anliggende. Alle
viktige filminstitusjoner har vært nasjonale og nesten uten unntak lokalisert i hovedstadsområdet.
Filmpolitikken har også vært formulert i nasjonale og kulturelle termer. “Film handler om identitet, felleskap og
25
tilhørighet”, heter det i innledningen til Veiviseren . “Det er derfor viktig at det legges til rette for at det kan
produseres gode norske filmer som fremmer norsk språk, kultur og fortellertradisjon.” Film er med andre ord et
viktig element i det norske nasjonsbyggingsprosjektet. Det handler om å fremme norsk kultur og
identitetsskapende kulturuttrykk som en motvekt mot internasjonal kulturdominans.
De regionale filminstitusjonene som vokste fram i Norge i årene før og etter årtusenskiftet, hadde et helt annet
utgangspunkt enn dette. De var for det første etablert av lokale og regionale myndigheter. Det var politikere og
utviklingsaktører i kommuner og fylkeskommuner som på denne måten ønsket å benytte filmproduksjon til å
nå egne lokal- og regionalpolitiske mål. For det andre var regionenes satsing på filmnæring og filmproduksjon
bare i begrenset grad drevet fram av kulturpolitiske motiver. Målene for arbeidet var i stedet å skape
næringsaktivitet og arbeidsplasser, og å gjøre steder og regioner attraktive som bosted og turistdestinasjoner.
De nye regionale filminstitusjonene, som etter hvert ønsket å være med i fordelingen av offentlige midler til
norsk filmproduksjon, skapte derfor ikke bare en spenning mellom sentrum og periferi på det filmpolitiske
området. De introduserte også film som et næringspolitisk interessefelt til forskjell fra de kulturpolitiske
motivasjonene som fram til da hadde dominert den norske filmpolitikken. De to dimensjonene - sentrum
versus periferi og kultur versus næring - er derfor viktige å ha med for å forstå diskusjonen rundt, og
endringene av, norsk filmpolitikk i løpet av det siste tiåret.
Utviklingen i Norge har klare paralleller til utviklingen andre steder i Europa, ikke minst i Sverige og Danmark. I
flere land i Europa har lokale og regionale myndigheter tatt initiativet til etablering av filmsentre og filmfond.
Dette har ofte skjedd i perifere regioner og i byer og tettsteder hvor nedgang i tradisjonell industrivirksomhet
har skapt arbeidsledighet og behov for nye arbeidsplasser. Filmproduksjon og andre kreative næringer har i
disse lokalitetene bevisst blitt brukt for å skape ny virksomhet og til å snu negative utviklingstrender.
I Norden skulle utviklingen i Sverige komme til å spille en svært viktig rolle, ikke minst som modell og
inspirasjonskilde for de norske etableringene. Her ble det i løpet av 1990-tallet opprettet en rekke regionale
filminstitusjoner. Tre av disse, Film i Väst (Västra Götaland), Film i Skåne og Filmpool Nord (Norrbotten) ble
etterhvert dominerende og redefinerte i løpet av få år det filmgeografiske landskapet i Sverige. Mens stort sett
all langfilmproduksjon på begynnelsen av 1990-tallet var konsentrert i Stockholmsregionen, produseres nå over
halvparten av all svensk film i, og med finansiering fra, en av disse regionene. Viktigst blant disse er Film i Väst,
som gjennom tilgang til betydelige midler fra EUs strukturfond, har blitt en maktfaktor i svensk filmproduksjon.
Roger Blomgren, som har gjort omfattende studier av svensk filmpolitikk, ser fremveksten av regionale
filminstitusjoner i lys av den nyregionaliseringen som har foregått i Europa de siste to tiårene. Dette er en
utvikling der den tradisjonelle nasjonalstaten har mistet makt og manøvreringsmuligheter både til
overnasjonale aktører som EU og til aktive og selvbevisste regioner innenfor nasjonalstatens egne grenser. Men
Blomgren legger også stor vekt på regionenes evne til å redefinere filmpolitikkens spilleregler, både ved
26
etableringen av nye typer institusjoner og ved å snakke om film i næringspolitiske termer.
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Blomgren, Anna-Maria og Blomgren, R. (2007): Den svenska filmpolitikens regionalisering, eller Varför går det
så bra för Film i Väst?
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REGIONENES PLASS I DEN NASJONALE FILMPOLITIKKEN
Omleggingen av den norske filmpolitikken i kjølvannet av Veiviseren i 2007-2008 hadde to sentrale kjennetegn.
27
På den ene siden ble en rekke statlige filmpolitiske virkemiddel samordnet i det nye Norsk filminstitutt. Dette
var motivert av et ønske om større slagkraft og en mer effektiv ressursbruk, men representerte samtidig en
sterk konsentrasjon av makt og virkemiddel i én organisasjon. På den andre siden ga Veiviseren de regionale
filminstitusjonene en formell plass i den nasjonale filmpolitikken. Riktig nok fikk den regionale filmsatsingen en
fast plass på statsbudsjettet allerede i 2005, men med iverksettingen av anbefalingene i Veiviseren økte disse
tildelingene og rollefordelingen mellom de statlige og de regionale tilskudds- og finansieringsordningene ble
klarere definert. Omleggingen falt sammen med gjennomføringen av Kulturløftet I som førte til en kraftig vekst
i de samlede midlene til filmformål.
Regionaliseringen av den norske filmpolitikken må likevel kunne karakteriseres som forsiktig, i alle tilfeller om
28
vi sammenligner med de mer omfattende endringene som hadde skjedd i Sverige noen år tidligere. Utfallet
var også et resultat av en dragkamp mellom en regionvennlig og en mer sentralistisk retning. Begge retningene
var enige om at regionene skulle spille en rolle i utviklingen av norsk film, men det var stor uenighet om
hvordan denne rollen skulle avgrenses. Særlig var det splid om de regionale filminstitusjonene sin plass når det
gjaldt finansieringen av spillefilm. Mens regjeringen sitt primære mål var at all spillefilmproduksjon skulle
finansieres gjennom Norsk filminstitutt, ville opposisjonen at de regionale filminstitusjonene også skulle kunne
bruke sine egne midler til å finansiere slike produksjoner.
To uttalelser fra opposisjonen under behandlingen i Stortinget like før sommerferien i 2007 illustrerer denne
motsetningen:
Olemic Thommessen (H):
“… det er i [de regionale] fondene man har kimen til det å få en egen programtenkning, et eget
finansieringsgrunnlag – kort og godt egne lokalt baserte prosesser som ikke nødvendigvis følger
29
pisken etter de trendene som Oslo-miljøet representerer.”
Trine Skei Grande (V):
“De regionale fondene var jo der nettopp for å være den regionale makten og motmakten. Det å
30
begrense deres makt innenfor filmverdenen tror jeg er en ganske skummel vei å gå.”
Kompromisset som ble nådd, fastslo at de regionale fondene, som en prøveordning, skulle tildeles midler over
statsbudsjettet. Ordningen forutsatte at det ble tilført en like stor sum friske regionale midler og at driften av
fondene skulle finansieres av regionene. Midlene skulle plasseres i kommersielle filmformat som spillefilm og
TV-produksjoner. Mens fondene stod fritt til å plassere de regionale midlene i alle typer produksjoner, kunne
det statlige tilskuddet bare plasseres i filmer som ikke hadde mottatt produksjonsstøtte fra NFI.
Også de regionale filmsentrene skulle driftes lokalt. Sentrene ville få et tilskudd over statsbudsjettet (slik de
hadde gjort det siden 2005). Det statlige tilskuddet skulle benyttes til talentutvikling, kompetansebygging og
bransjetiltak og til støtte til filmproduksjon innenfor mindre kommersielle format som kortfilm og
27

Dette var tidligere Norsk filminstitutt, Norsk filmfond, Norwegian Film Commission og Norsk filmutvikling.
I den svenske filmavtalen fra 2000 bli det slått fast at minst 20 prosent av budsjettet til det svenske
filminstituttet skulle kanaliseres til regionene.
29
Referat fra møte i Stortinget tirsdag den 12. juni 2007, sak nr. 14. <https://www.stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2006-2007/070612/14/> [Lesedato: 1.12.2014].
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Ibid.
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dokumentarfilm. Når det gjaldt de regionale filmsentrene, ble det ikke stilt krav til regional motytelse på
samme måte som for fondene.
Vedtakene i Stortinget gav ingen signal om hvor stor del av de statlige filmmidlene som skulle kanaliseres til
regionene. Dette ville bli avgjort i framtidige budsjettprosesser. Tabell 4.1 gir en oversikt over de tilskuddene
som er blitt gjort over statsbudsjettet til Norsk filminstitutt (post 50) og til den regionale filmsatsingen (post
73). De regionale midlene er i tillegg delt i tilskudd til senter og til fond. Merk at ingen av disse summene
inkluderer midler til drift. Dette handler bare om de midlene som NFI og de regionale institusjonene har til
31
disposisjon for de ulike støtteordningene som de forvalter.
Tabell 4.1: Tilskudd over statsbudsjettet til statlige og regionale tilskuddsordninger (i 1.000 kroner)
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Statlige tilskudd

241 631

264 232

292 232

327 381

367 857

389 361

412 931

436 501

409 000

441 479

Reg. filmsatsing

18 393

24 296

27 296

37 296

42 296

46 307

51 743

53 451

56 948

58 827

Senter

13 465

14 247

16 796

26 796

31 796

35 807

41 243

42 951

46 081

47 601

Fond

4 928

10 049

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

10 867

11 226

Totalt

260 024

288 528

319 528

364 677

410 153

435 668

464 674

489 952

465 948

500 306

Tallene viser at visjonene fra Kulturløftet I i stor grad har blitt realisert. Totalt for perioden 2006 til 2015 øker
tilskuddene over post 50 og 73 med rundt 240 millioner kroner, det vil si en samlet nominell vekst på vel 92
prosent. Budsjettveksten var spesielt stor i perioden 2007 til 2010 da den årlige økningen lå rundt 14 prosent. I
de siste årene har veksten vært omtrent seks prosent per år.
Veksten har vært noe høyere i regionene enn for NFI. Regionene sin del har økt svakt fra 7,1 prosent i 2006 til
rundt 11,8 prosent mot slutten av perioden. Men det hører også med til historien at tallet på regionale
filminstitusjoner har økt i løpet av denne perioden. Blant annet kom det nystartede Viken filmsenter for første
gang inn på budsjettet i 2012. Det regionale tilskuddet har derfor blitt fordelt på et økende antall institusjoner.
Alt i alt er det derfor en relativt liten andel av midlene til norsk filmproduksjon som blir kanalisert gjennom de
regionale filminstitusjonene. Samtidig har tidligere analyser av tildelingene fra NFI vist at den store tyngden av
de sentralt fordelte midlene går til selskap som er lokaliserte i Osloregionen, særlig når det gjelder de mest
kommersielle formatene kinofilm og TV-drama. Blant annet viste en analyse av tildelingene i 2010 at
henholdsvis 98 og 100 prosent av produksjonstilskuddene til kinofilm og TV-drama gikk til selskap fra denne
33
regionen. I de senere årene har dette mønsteret endret seg og NFI sine tildelinger er i dag i langt større
samsvar med den geografiske fordelingen av filmbransjen. I 2013 gikk, som et eksempel, hele 10 prosent av
tilskuddene til produksjonsselskap i Nord-Norge – en landsdel som huser omtrent fem prosent av den norske
filmbransjen.
Tabell 4.2 viser fordelingen av de regionale midlene mellom de ulike regionale filminstitusjonene. Midlene til
filmsentrene blir fordelt etter en kriteriemodell som ble tatt i bruk i 2012. I denne modellen teller folketallet 60
prosent og aktivitet, hovedsakelig basert på bransjestørrelse, 40 prosent. I forslaget til statsbudsjett for 2015 er
det gjort til dels store omfordelinger mellom sentrene. For de to institusjonene i Nord-Norge er konsekvensene
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Merk at NFI i tillegg til post 50 også disponerer andre poster til ulike filmtiltak. I budsjettframlegget for 2015
gjelder dette først og fremst post 51 Audiovisuelle produksjoner som er TV2 sitt avtalefestede bidrag til
filmproduksjon (10,7 mill.).
32
For alle år unntatt 2014 er tallene fra saldert budsjett. Tallene for 2014 er Solberg-regjeringen sitt reviderte
statsbudsjett. Tallene for 2015 er fra budsjettforslaget som i skrivende stund ennå ikke er vedtatt.
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Ryssevik, J. og T. Vaage (2011): For en neve dollar mer. En evaluering av den statlige støtten til regionale
filmfond, ideas2evidence rapport 9/2011.
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av disse endringene små. Internasjonalt Samisk Filmsenter får økt sin tildeling i takt med den generelle
økningen i nasjonale filmmidler og Nordnorsk Filmsenter kommer ut på omtrent samme beløp som året før.
Tabell 4.2: Fordeling av midlene til regional filmsatsing (i 1.000 kroner)
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2014

2015

Endring i %

Nordnorsk Filmsenter

8 200

8 236

0,4 %

Vestnorsk filmsenter

8 596

9 970

16,0 %

Midtnorsk Filmsenter

5 000

5 430

8,6 %

Østnorsk Filmsenter

4 000

3 698

-7,6 %

Filmkraft Rogaland filmsenter

4 700

4 589

-2,4 %

Sørnorsk Filmsenter

4 500

4 134

-8,1 %

Viken Filmsenter

7 927

8 282

4,5 %

Filmsentre

Internasjonalt Samisk Filmsenter (ISF)

3 158

3 262

3,3 %

46 081

47 601

3,3 %

Film3

2 588

2 673

3,3 %

Fuzz

2 588

3 175

22,7 %

Filminvest Midt-Norge

1 035

1 569

51,6 %

Filmkraft Invest

2 068

2 136

3,3 %

FilmCamp

2 588

1 673

-35,4 %

10 867

11 226

3,3 %

Sum
Filmfond

Sum

Når det gjelder de regionale fondene, har både totalsummen og fordelingen ligget fast siden prøveordningen
med statlig støtte ble innført. Dette er en pragmatisk fordeling med små variasjoner mellom fondene. Forslaget
til statsbudsjett for 2015 bryter imidlertid markert med denne tradisjonen og foretar en klar omfordeling.
Filminvest Midt-Norge, som tidligere lå betydelig lavere enn de andre fem fondene får økt sin statlige
bevilgning med over 50 prosent, og Fuzz med ca. 23 prosent. Det eneste fondet som taper på denne
omfordelingen er FilmCamp som får redusert sin bevilgning med 35 prosent. Det gis ingen annen begrunnelse
for denne omfordelingen i budsjettproposisjonen enn at fordelingen «er basert på vurderinger av filmbransjens
35
størrelse i regionen og fondets arbeid og resultater».

FILM SOM REGIONAL UTVIKLINGSSTRATEGI
Det er ikke uten grunn at mange regioner, både i Norge og ellers i Europa, ser lokal filmproduksjon som et
verktøy for å skape vekst og utvikling. Det synes å være bred enighet om at film og filmproduksjon har en rekke
positive ringvirkninger både når det gjelder nærings- og samfunnsutvikling. De viktigste av disse virkningene er
illustrert i figur 4.1:
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For alle år unntatt 2014 er tallene fra saldert budsjett. Tallene for 2014 er Solberg-regjeringen sitt reviderte
statsbudsjett. Tallene for 2015 er fra budsjettforslaget som i skrivende stund ennå ikke er vedtatt.
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Prop. 1 S (2014–2015): Kulturdepartementets fagproposisjon.

59

Figur 4.1: Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger av filmproduksjon

Lokal filmproduksjon gir for det første arbeid og kompetanse til lokale produksjonsselskap og filmarbeidere.
Den direkte sysselsettingseffekten vil selvsagt være størst når produksjonene har sitt utspring i lokale
produksjonsmiljø. Men også når produsenter fra andre regioner eller utlandet velger å legge en filmproduksjon
til regionen, vil lokale selskap og filmarbeidere kunne få arbeid. Slike eksterne prosjekt er også verdifulle med
tanke på å bygge opp lokal kompetanse.
Utsiktene til å skape flere arbeidsplasser i filmnæringen er likevel ikke den eneste begrunnelsen for de
regionale filmsatsingene, og kanskje heller ikke den viktigste. Regnet i antall sysselsatte er film en liten næring
både nasjonalt og regionalt. For lokale og regionale utviklingsaktører veier nok derfor de indirekte effektene på
andre deler av næringslivet minst like tungt. Større filminnspillinger legger igjen store pengebeløp i de
regionene de finner sted. Dette gjelder i første rekke tjenester som hotell og catering, men også
transportnæringen og ulike håndverkertjenester vil normalt oppleve økt etterspørsel under større
filminnspillinger. Det er vanlig å regne med at mellom 40 og 50 prosent av en film sitt samlede
produksjonsbudsjett blir lagt igjen i den regionen innspillingen foregår, delt mellom kjøp av tjenester fra den
lokale filmbransjen og andre deler av næringslivet. Når en vet at gjennomsnittsbudsjettet for norske
spillefilmer er over 20 millioner kroner og at utenlandske produksjoner kan ha et budsjett som langt overgår
dette, handler det om betydelige summer.
Filminnspillinger kan også øke tilstrømmingen av turister ved å gjøre et sted eller et landskap kjent for et stort
nasjonalt og kanskje også internasjonalt publikum. Stjerneeksempelet som gjerne blir trukket fram, er New
Zealand som har opplevd en sterk økning i antallet utenlandske turister i kjølvannet av Ringenes Herretrilogien. Det blir også hevdet at det hvert år kommer flere hundre tusen indiske turister til Sveits fordi
fjellandet har vært benyttet som bakgrunnskulisse i flere større Bollywood-produksjoner. Tilsvarende har Ystad
i Sverige opplevd en merkbar Wallander-effekt og Stockholm en Salander- eller Millennium-effekt. Og i bydelen
Notting Hill i London rusler turistene fortsatt rundt og leter etter «den blå døren» og andre artefakter fra
filmen med samme navn.
Et norsk og nordnorsk eksempel er filmen Jeg er Dina som i følge Hamarøy kommune førte til en flerdobling av
turiststrømmen fra Danmark. I deler av Nordland ble det også observert en markert Himmelblå-effekt i
kjølvannet av den populære TV-serien som ble spilt inn på øya Ylvingen på Helgelandskysten.
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Film som eksponerer et sted, eller forteller lokale historier, kan virke på to nivå. Filmen kan for det første skape
oppmerksomhet og gjøre de positive egenskapene til stedet, enten dette er natur, arkitektur, gateliv eller
autentisitet, kjent for et større publikum. I en verden der reiselivsdestinasjoner konkurrerer om nasjonal og
internasjonal oppmerksomhet, kan en slik eksponering ha en betydelig reklameverdi. Film er et sterkt medium
som gjerne skaper et ønske om å oppleve det en har sett. I tillegg til dette kommer det som av enkelte
observatører har blitt kalt «legend tripping» – en slags moderne variant av pilegrimsreisen der målet er å
besøke de «hellige» stedene som forbindes med ulike populærkulturelle personer, hendelser eller uttrykk. Her
handler det altså om å besøke konkrete steder fra handlingen til filmen og å tråkke i filmheltene sine fotspor. Et
annet ord for denne formen for filmturisme er «setjetting».
At film kan skape oppmerksomhet og kanskje også reiselyst, er godt illustrert i de følgende Twitter-meldingene
som ble lagt ut etter at filmen Trolljegeren (2010) ble vist i USA. Dette er en film som bygger på norske myter
36
og som inneholder en rekke spektakulære naturscener hovedsakelig spilt inn i Møre og Romsdal.
«Troll Hunter = Brilliant! Booking my ticket to Norway asap… Not that fussed if I don't see any
actual trolls, but that landscape!»
«Mostly what I’m getting out of Trollhunter is that I really wanna visit Norway.»
«This is a movie that will make everyone who sees it want to go to Norway, everything in the
movie just looks to incredibly inviting.»
«Watching Trollhunter, would freakin love to go Norway!»
Det er også blitt påpekt at et levende filmmiljø, sammen med andre kulturnæringer, kan gjøre en by eller en
region mer attraktiv som et sted å ta utdanning, bo eller jobbe. Dette perspektivet har røtter i teorien til den
amerikanske forskeren Richard Florida som hevder at evnen til å tiltrekke seg kreative og høyt utdannede
kunnskapsarbeidere er den viktigste forutsetningen for å skape vekst og utvikling i en region. Kunnskapsrike og
kreative mennesker er ikke bare motivert av lønn og karrieresjanser, men blir blant annet også tiltrukket av et
pulserende og kreativt gateliv og et mangfold av kulturelle uttrykk og opplevelser. En opphopning av
mennesker og virksomheter som lever av kultur, blant annet filmproduksjon, er en forutsetning for at et sted
skal ha slike kvaliteter.
Effektene av regional filmproduksjon brer seg som ringer i vannet, slik figur 4.1 illustrerer. De reelle effektene
av de ulike lagene av ringvirkninger er likevel vanskelig å tallfeste. Jo lenger vi flytter oss fra kjernen i figuren,
desto mindre håndgripelige og testbare er de sammenhengene som beskrives. Enkelte forsøk har likevel vært
gjort på å estimere multiplikatorvirkninger av lokal filmproduksjon, det vil si hvor stor verdiskaping som kan
forventes for hver krone som blir investert. Estimatene varierer fra 1,3 til nærmere fire, avhengig av hvilken
type film man ser på og hvilke direkte og indirekte effekter som er inkludert i modellen. Blant annet finner en
nyere dansk studie en multiplikatoreffekt på 3,25. Modellen som denne studien bygger på, inkluderer
imidlertid alle former for audiovisuell produksjon, også dataspill. Men ingen av disse modellene tar hensyn til
effektene av de to ytterste lagene av effekter i figur 4.1. Dette er effekter som det er svært vanskelig å tallfeste.
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Eksemplene er valgt mellom flere hundre tilsvarende meldinger samlet inn av Sigmund Holm ved Vestnorsk
Filmkommisjon.
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IKKE BARE ØKONOMISKE RINGVIRKNINGER
På nasjonalt nivå har norsk filmpolitikk i stor grad handlet om identitet, kultur og fellesskap. Men på samme
måte som norsk film kan være med på å bygge en norsk identitet og styrke den norske fellesskapsfølelsen, kan
film basert på lokale historier og lokale stemmer bidra til å bygge en regional identitet og et sterkere fellesskap
mellom de som bor i regionen. Dette er et aspekt ved regional filmproduksjon som i europeisk sammenheng
har blitt særlig sterkt framhevet i regioner som språklig eller på andre måter skiller seg fra den dominerende
kulturen i landet. Derfor handler heller ikke film på regionalt nivå bare om næringspolitikk, men også om kunstog kulturpolitikk.
Film er et kunst- og kulturuttrykk på linje med andre uttrykksformer. Filmen gir estetiske verdier og verktøy for
å tolke og forstå våre omgivelser. Samtidig er film et medium og et kulturuttrykk med stor spennvidde. Den
favner om den smale og kunstnerisk utfordrende filmen så vel som de populærkulturelle kassasuksessene som
ikke har andre mål enn å underholde store publikumsgrupper. I tillegg strekker filmfortellingene seg fra
eventyret og fiksjonen på den ene siden, til de kalde fakta, kunnskapsformidlingen og dokumentasjonen på den
andre. Filmen gir derfor føde både til hjertet og hjernen.
En region med en variert filmproduksjon og en levende filmkultur er derfor en rikere region, ikke bare i
økonomiske termer. Denne kulturfremmende og identitetsbyggende funksjonen er naturlig nok mest
fremtredende når det gjelder samisk film og det arbeidet som Internasjonalt Samisk Filmsenter utfører. Dette
kommer blant annet til uttrykk i følgende uttalelse fra sametingsråd Henrik Olsen om hvordan Sametinget ser
på dette arbeidet:
«Samisk film er viktig for å styrke samisk språk og kultur, og Sametinget ønsker derfor å være
med å styrke arbeidet med å utvikle samisk kort-, dokumentar og spillefilmer, både hva gjelder
kvalitet og kvantitet.»
Samerådsmedlem Henrik Olsen, 7. april 2014
Men film er også et viktig kulturfremmende og identitetsbyggende verktøy for den norsktalende delen av den
nordnorske befolkningen. Når Barnefilmfestivalen Verdens Beste viser kvalitetsfilm fra hele verden og lar barn
fra landsdelen møte internasjonale filmskapere, skaper dette verdier som det er vanskelig å måle i penger. Det
samme skjer når Filmveksthuset TviBit i Tromsø gir byens ungdom muligheter og kompetanse til å lage film
med utgangspunkt i egne erfaringer og historier. Det er også lite tvil om at publikumssuksesser som Heftig og
begeistret, Kautokeino-opprøret eller Himmelblå har vært med på å definere ulike deler av en nordnorsk
identitet og virkelighet. Disse, og en lang rekke andre eksempler viser nettopp filmen sin styrke. Ingen andre
kulturelle uttrykksformer har den samme evnen til å vekke følelser, skape identitet og bygge felleskap. Kanskje
er den kulturelle og sosiale kapitalen som den regionale filmen skaper like viktig som de økonomiske
ringvirkningene.

REGIONAL FILMPRODUKSJON
Begrepet regional filmproduksjon kan bety så mangt. Det kan for eksempel bety at en film er produsert av et
selskap fra regionen, at den er skapt av en lokal manusforfatter og/eller regissør, at mange filmarbeidere fra
regionen deltar i de ulike fasene av produksjonen, at filmen blir spilt inn i regionen eller at filmen bygger på en
lokal historie eller andre kulturelle kjennetegn ved regionen.
Konkrete filmprosjekt vil ofte ha mange av disse kjennetegnene. En nyere film som Mot naturen er, som
eksempel, skapt og regissert av Ola Giæver, født i Tromsø og utdannet fra blant annet Nordland kunst- og
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filmfagskole i Kabelvåg. Filmen er produsert av det Tromsø- og Bergens-baserte produksjonsselskapet Mer Film
og spilt inn i, og i fjellene rundt, Mosjøen. En del av filmstaben er også lokal, selv om de fleste
nøkkelposisjonene er besatt av fagfolk fra andre deler av landet. Selv om den nordnorske naturen er lett
gjenkjennelig i Mot naturen, er derimot historien mer universell og uten sterke referanser til landsdelen. En
film som Inge Wegges Nord for sola kan derimot beskrives som nordnorsk langs alle dimensjonene som er
nevnt over, mens Operasjon Arktis, med sterke referanser til Nord-Norge og Svalbard, er produsert av det Oslobaserte selskapet Filmkameratene og skapt av en regissør og manusforfatter, Grethe Bøe-Waal, uten direkte
tilknytning til landsdelen.
De ulike formene for regional tilknytning kan ha svært ulike regionale effekter. Valg av virkemiddel for å
stimulere til regional filmproduksjon bør derfor ta utgangspunkt i de regionalpolitiske målene man ønsker å
realisere. Dette er illustrert i figur 4.2:
Figur 4.2: Sammenheng mellom ulike former for regional tilknytning og ulike regionalpolitiske mål

Dersom det langsiktige målet er å utvikle en robust og levedyktig regional filmbransje, bør den regionale
filmpolitikken utformes på en slik måte at den gir lokale produsenter og filmskapere en sjanse til å realisere
sine egne prosjekt. Det bør også legges til rette for at lokale filmarbeidere i størst mulig grad får ta del i disse
produksjonene og i eventuelle andre produksjoner som eksterne produsenter og filmskapere spiller inn i NordNorge. Filminnspillinger i Nord-Norge uten deltagelse fra den lokale filmbransjen kan i beste fall gi inspirasjon
til egen virksomhet. Bransjebyggende effekter ut over dette kan ikke påregnes.
Dersom målet derimot er å skape sysselsetting og utvikling i næringslivet generelt, er det mindre viktig at
produksjonene involverer lokale produsenter og filmarbeidere. Det viktigste i denne sammenhengen er at så
mange produksjoner som mulig blir lagt til Nord-Norge med de ringvirkninger i form av vare- og tjenestekjøp
fra det lokale næringslivet som dette fører med seg. Det kan til og med argumenteres for at etterspørselen
etter overnatting og andre relevante tjenester blir større om hele filmmannskapet blir fraktet inn fra andre
deler av verden enn om storparten allerede er bosett i regionen.
Noe av det samme gjelder dersom målet for den regionale filmpolitikken er å markedsføre regionen og skape
grunnlag for økt turisme. Det som betyr noe i denne sammenhengen, er at filmene som blir spilt inn,
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eksponerer den regionale naturen, arkitekturen eller kulturen for et så stort publikum som mulig. Dette kan
først og fremst skje gjennom filmer med potensielt høye seertall og gjerne internasjonale produksjoner som
blir spredt til mange land.
Men selv om de to strategiene fungerer forskjellig og legger forholdene til rette for å nå ulike regionalpolitiske
mål, trenger det ikke være en motsetning mellom dem. Tvert imot kan det argumenteres for at en robust og
langsiktig regional filmpolitikk bør bygge på en kombinasjon av de to strategiene.
Å satse på en organisk og stegvis vekst i den regionale filmbransjen alene, har ofte vist seg vanskelig å
gjennomføre i praksis. Den største utfordringen for en lokal filmbransje vil alltid være å ha mange nok filmer i
produksjon til å gi rimelig kontinuitet i etterspørselen etter filmarbeidere og tjenesteleverandører. Før bransjen
når en viss størrelse, vil det alltid være store svingninger i arbeidsmengden og lange perioder der de som
livnærer seg av film enten ser seg nødt til å hoppe av eller lar seg friste til å flytte til steder der sjansene for
interessante oppdrag er større. Når man samtidig vet at filmproduksjon er en kapitalintensiv virksomhet med
høy grad av risiko, skal det mye til for å løfte bransjen over det kritiske nivået bare ved å satse på lokal
produksjon. Eksterne produksjoner som blir lagt til regionen, kan i slike situasjoner øke etterspørselen etter
den lokale filmkompetansen og bidra til å skape en mer robust og stabil sysselsetting.
Tilsvarende kan det være vanskelig for en region uten en lokal filmbransje å trekke til seg produksjoner fra
utsiden. Flere regioner vil ofte konkurrere om de samme produksjonene og det vil vanligvis være de som kan
tilby den beste totalpakken som vinner fram. Selv om produsenter på jakt etter passende lokaliteter først og
fremst er på utkikk etter spesielle landskap og miljø som vil kle filmen, vil de også etterspørre hjelp fra lokale
filmarbeidere og kanskje også utstyr fra lokale utleiere. Også lokale finansieringskilder og gunstige økonomiske
ordninger inngår i denne totalpakken. Spektakulær natur er derfor sjelden nok for å vinne frem i denne
konkurransen, som like ofte er internasjonal som nasjonal.
Med andre ord; på samme måte som den lokale filmbransjen vil kunne dra nytte av eksterne produksjoner, vil
de eksterne produksjonene kunne dra nytte av en lokal filmbransje. Om både aktiviteten i den lokale
filmbransjen og tilgangen på produksjoner fra utsiden når et visst nivå, vil det derfor kunne starte en gjensidig
forsterkende prosess som over tid vil legge grunnlaget for en positiv og bærekraftig utvikling i filmregionen – en
utvikling som både vil komme den lokale filmbransjen og resten av næringslivet i regionen til gode.

DET FILMPOLITISKE VIRKEMIDDELAPPARATET I NORD-NORGE
Nord-Norge har bygget opp et omfattende regionalt virkemiddelapparat på filmområdet. I det følgende ser vi
nærmere på hver av disse institusjonene.
NORDNORSK FILMSENTER
Nordnorsk Filmsenter ble etablert så tidlig som i 1979 som det første av sitt slag i Norge og kom i regulær drift
fra 1981. Senteret var opprettet og eid av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge og Nordkapp kommune, og
ble opprinnelig lagt til Honningsvåg. Nordnorsk Filmsenter fikk status som knutepunktinstitusjon for film i 1995
og fikk på denne måten støtte til både drift og filmtiltak over statsbudsjettet. Etter omleggingen av
filmpolitikken i kjølvannet av Veiviseren, fikk senteret samme status som de andre filmsentrene som etterhvert
vokste fram i Norge og ble innlemmet i samme nasjonale finansieringsmodell.
I 2011 ble det etter flere års diskusjon og tautrekking mellom fylkene bestemt å flytte senteret til Tromsø, først
og fremst for å komme nærmere det regionale tyngdepunktet i den nordnorske filmbransjen. Selve flyttingen
ble først gjennomført sommeren 2012. Samtidig fikk senteret ny administrasjon og faglig leder.
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Senteret har i dag en stab på tre. I tillegg til daglig leder er dette en filmkonsulent/dramaturg (100 %) og en
administrasjonskonsulent (50 %). Driften av senteret er, i tråd med de statlige reglene for regionale filmsenter,
betalt lokalt (Nordland fylkeskommune 43.3 %, Troms fylkeskommune 30 %, Finnmark fylkeskommune 16.7 %
og Tromsø kommune 10 %). I tillegg mottar senteret en statlig bevilgning som i sin helhet skal benyttes til
filmformål. Tyngden av denne bevilgningen går til tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og
dokumentarfilm. I tillegg benyttes deler av bevilgningen til ulike kompetansebyggende tiltak, blant annet kurs
og seminarer, tiltak for barn og unge og til ulike tiltak for å fremme distribusjon av nordnorske film. Dette er i
tråd med de føringene som er gitt for den statlige bevilgningen.
I følge vedtektene har Nordnorsk Filmsenter til formål å være et kompetansesenter for film og filmarbeidere i
Nord-Norge og skal bidra til å styrke film som kunstnerisk uttrykk i landsdelen. Tilskuddene som gis til utvikling
og produksjon av film er såkalte myke tilskudd, det vil si tilskudd som gis uten noen forventning om å bli
tilbakebetalt. For de filmformatene som senteret støtter, er dette også den eneste realistiske
tilskuddsmodellen. Med et visst unntak for enkelte dokumentarfilmprosjekt, er dette i all hovedsak filmer uten
muligheter for å tjene inn igjen produksjonskostnadene fra markedet. I de fleste tilfeller er dette også tilskudd
som er helt avgjørende for at de aktuelle filmene skal bli produsert. Uten de myke tilskuddene fra Nordnorsk
Filmsenter ville derfor filmproduksjonen i Nord-Norge vært betydelig lavere enn den er i dag.
De regionale filmsentrene kan, i følge retningslinjene, ikke benytte den statlige bevilgningen som tilskudd til
film i kommersielle formater, dvs. spillefilm og TV-drama. Dette setter klare grenser for senterets virksomhet
og innretning. Av de ulike filmpolitiske virkemidlene som er bygget opp på regionalt nivå, ligger derfor
filmsentrene nærmes den kulturpolitiske polen. Men også filmsentrene sitt arbeid kan ha næringspolitiske
effekter. Bransjebyggende tiltak, kompetanseheving og utvikling av nye talent styrker den lokale filmbransjen.
Tilskudd til blant annet kortfilmproduksjon gir også filmarbeidere en sjanse til å utvikle den kompetansen som
skal til for å prøve seg i de mer kommersielle formatene.
Nordnorsk Filmsenter fungerer etter vår vurdering godt og har blitt kraftig revitalisert etter flyttingen til
Tromsø. Som den eneste regionale filminstitusjonen som dekker hele landsdelen, spiller filmsenteret en sentral
sammenbindende og nettverksbyggende rolle. Senteret arrangerer bransjetreff og kurs for deltakere fra alle de
tre fylkene, har en betydelig oppsøkende virksomhet og et aktivt samarbeid med de andre filmpolitiske
institusjonene og virkemidlene i landsdelen. Dette gjelder også med Kulturnæringsstiftelsen til SpareBank 1
Nord-Norge som har bidratt med kompetansehevende tiltak i filmsenterets regi og som gir tilskudd til en del av
de filmene som blir støttet av filmsenteret. Kulturnæringsstiftelsen benytter her Nordnorsk Filmsenters
filmfaglige kompetanse til å velge ut de mest aktuelle filmene. Vi er overbevisst om at denne sammenbindende
og nettverksbyggende rollen er helt avgjørende for den videre utviklingen av den nordnorske filmbransjen.
FILMCAMP
FilmCamp AS ble formelt etablert i 2005. Dette skjedde etter at gründerne Svein Andersen og Kjetil Jensberg i
2-3 år hadde arbeidet for å få etablert en infrastruktur for filmproduksjon i militærleiren Holmen i Målselv som
på det tidspunktet var i ferd med å bli nedlagt. Parallelt med dette ble det også arbeidet for å få lagt
innspillingen av Nils Gaups film Kautokeinoopprøret til Målselv. De to beslutningene ble tatt mer eller mindre
samtidig. Selskapet ble etablert i juni, og forarbeidene til filminnspillingen startet i juli. I planleggingsfasen var
prosjektet støttet av midler fra Forsvaret og Innovasjon Norge, men initiativtakerne fikk først Målselv og de
omkringliggende kommunene i Indre Troms og deretter Troms fylkeskommune med på laget. Selskapet eies
derfor formelt av Målselv kommune (39,6 prosent), Troms fylkeskommune (34 prosent), og kommunene
Lenvik, Sørreisa, Berg, Torsken og Tranøy (til sammen 26,4 prosent).
De to gründerne er tydelige på at dette var et næringspolitisk initiativ. Selv om Svein Andersen har bakgrunn fra
film, er det derfor ikke riktig å si at initiativet kom fra den regionale filmbransjen. De lokale og regionale
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myndighetene støttet derimot opp om initiativet og FilmCamp ble tilført midler, hovedsakelig basert på
næringspolitiske begrunnelser.
Filmcamp var også i den heldige situasjon at de kunne få tilgang til såkalte RDA-midler. Dette var spesielle
næringsrettede midler som ble stilt til disposisjon for områder som kom dårlig ut etter revisjonene av den
differensierte arbeidsgiveravgiften i 2004. FilmCamp har i løpet av årene, så langt vi har vært i stand til å bringe
på det rene, mottatt 30 millioner i RDA-midler fordelt på flere tildelinger og i desember 2014 besluttet Troms
Fylkesråd å tilføre nye 25 millioner kroner fra RDA-potten.
Fondet mottar også en fast bevilgning på 2,5 millioner fra kulturbudsjettet til Troms fylkeskommune. Disse
midlene skal benyttes til å matche et like stort årlig tilskudd fra staten. I tillegg har FilmCamp mottatt
næringsmidler fra fylkeskommunen til strategi- og utviklingsarbeid, midler som i hovedsak er blitt benyttet til å
videreutvikle infrastrukturen og virksomheten. Selve driften av infrastrukturen skal, i følge intensjonen, være
selvfinansierende gjennom salg av hotelldøgn, utleie av studio-tilgang og andre tjenester. For å få dette til å gå
rundt leies leiren også i perioder ut til Forsvaret og andre interessenter.
Sammenlignet med de andre regionale filmfondene i Norge har derfor FilmCamp vært i en gunstig finansiell
situasjon. Før den siste tildelingen fra RDA-midlene har fondet disponert mer enn 70 millioner kroner til
filmformål i tillegg til spesifikke prosjektmidler og midler til utvikling av infrastrukturen.
Som modell, har FilmCamp mange likhetsstrekk med den svenske regionale filmsatsingen Film i Väst som ved
hjelp av midler fra EUs strukturfond og betydelige tilskudd fra de regionale eierne har bygget opp et fond og en
infrastruktur som er blitt en dominerende maktfaktor i svensk filmindustri. Tilgangen på RDA-midler er på sett
og vis en parallell til Film i Västs tilgang til EUs strukturfond og har gitt FilmCamp et svært godt utgangspunkt og
et betydelig bedre finansielt fundament enn de fem andre norske filmfondene. En annen parallell til Film i Väst,
er at FilmCamp ikke bare er et filmfond, men også en infrastruktur med filmstudio, hotelldrift, cateringtjenester
osv. Driften av bygningsmassen og lokalitetene i den nedlagte militærleiren er derfor en sentral del av
virksomheten, og FilmCamp ønsker å fremstå som et komplett tilbud til norske og internasjonale produsenter
som velger å legge sine produksjoner til regionen.
FilmCamp har også drevet bransjebyggende virksomhet, blant annet i samarbeid med svenske og finske aktører
i interregprosjektet FilmArc. Målet med dette prosjektet har vært å styrke og profesjonalisere den nord-norske
filmbransjen. I tillegg har FilmCamp hatt et samarbeid med TviBit der unge filmskapere har fått muligheter til å
benytte infrastrukturen til filminnspillinger.
Som regionalt filmfond med tilskudd over statsbudsjettet, er FilmCamp underlagt det samme regelverket som
de andre filmfondene i Norge. Forutsetningen for å motta statstilskudd er at dette som helhet skal gå til
konkrete audiovisuelle produksjoner. Det er også en forutsetning at det tilføres et like stort årlig beløp med
regionale midler til å matche statstilskuddet og at dette beløpet skal disponeres til samme formål som de
statlige midlene. I tillegg skal driften av institusjonene dekkes av regionen selv.
Som regionalt filmpolitisk virkemiddel har FilmCamp, på linje med de andre filmfondene i Norge, som
målsetting å utvikle den kommersielle delen av den regionale filmbransjen. Dette skal gjøres ved å legge
forholdene til rette for økt produksjon av kommersielle filmprosjekt (hovedsakelig spillefilm og TV-drama) i
regionen enten dette er filmer skapt og produsert av lokale filmskapere, eller filmer som bringes inn av
eksterne produksjonsselskap. Det er også et uttrykt ønske fra de regionale eiernes side at aktivitetene ved
FilmCamp skal skape generell næringsaktivitet og gjerne også stimulere reiselivet ved å eksponere Troms for et
større nasjonalt og internasjonalt publikum. I alt 13 utenlandske filmer med norsk co-produsent har, i følge
opplysninger vi har mottatt, blitt spilt inn ved FilmCamp.
Sammenlignet med de regionale filmsentrene som langt på vei har et kulturpolitisk formål, ligger de regionale
filmfondene derfor betydelig nærmere den næringspolitiske polen. Oppmerksomheten er rettet mot de
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kommersielle filmformatene, og pengene plasseres som investeringer («harde penger») og ikke som tilskudd.
Dette er altså midler som blir plassert med en forventning om å bli tilbakebetalt dersom filmens inntekter
tillater det. Men FilmCamp har, i likhet med Filmfond Nord, også gitt midler til utvikling av filmprosjekter på
mykere vilkår.
Det har vært mye støy og konflikter rundt virksomheten til FilmCamp. Dette gjelder både uenigheter mellom
FilmCamp og de nasjonale myndighetene om disponeringen av det statlige tilskuddet og uenigheter mellom
FilmCamp og den lokale filmbransjen om hvordan resursene blir brukt så vel som selve innretningen på
virksomheten. I økende grad har spørsmål rundt FilmCamps organisering og innretning også bidratt til å
vanskeliggjøre det filmpolitiske samarbeidet mellom Troms og de to andre fylkene i regionen.
En evaluering av de fem regionale filmfondene med statlig tilskudd fra 2011 viste at FilmCamp kom dårligst ut
når det gjelder tilføring av midler til konkrete filmprosjekt. I følge de statlige retningslinjene skal, som nevnt,
både statstilskuddet og de regionale matchingsmidlene fullt ut plasseres i konkrete filmprosjekt. For hver statlig
krone som tilføres, skal derfor to kroner plasseres i film. Evalueringen viste at de regionale fondene, med
unntak av FilmCamp, hadde disponert sine midler i henhold til disse forventningene i perioden 2007-2010.
37
Mens snittet for alle fondene samlet var 1,98 kroner, endte FilmCamp på 0,89 kroner. FilmCamp sin
begrunnelse for dette misforholdet var dels at var vanskelig å finne relevante prosjekter å plassere midlene i. I
tillegg ble det argumentert for at de tilgjengelige midlene også skulle kunne benyttes til å finansiere ulike
aktiviteter som nødvendig for å få lagt flere filminnspillinger til FilmCamp, blant annet ulike former for
utadrettet virksomhet. Dette var aktiviteter som de andre fondene finansiertes over sine driftsbudsjett.
Departementet godkjente ikke denne tolkningen og FilmCamp ble pålagt å tilbakebetale 900.000 av den
bevilgningen fondet mottok i 2011.

Figur 4.3: Antall kroner plassert i film for
hver statlig krone bevilget til fondene,
2011-2013
kr 3,83
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Nyere tall for de siste få årene viser at
FilmCamp i større grad enn tidligere tilfører
sine midler til konkrete filmprosjekt (jf. figur
4.3). Fondet kommer likevel fortsatt
dårligere ut enn de andre regionale
filmfondene i Norge og ligger fortsatt godt
under forventningen om to kroner til film
per tilført statlig krone. Mens fond som Fuzz
og Filminvest Midt-Norge plasserer rundt
fire kroner i film per tilført statlig krone, er
38
det tilsvarende tallet for FilmCamp 1,63.
Gitt at FilmCamp, blant annet gjennom
tilføring av RDA-midler, har hatt en enklere
finansiell situasjon enn de andre regionale
fondene i Norge, er dette et tankekors.

Også kritikken fra den regionale bransjen har i betydelig grad handlet om bruken av de offentlige midlene som
FilmCamp disponerer. Midlene har i begrenset grad kommet den lokale bransjen til gode, blir det hevdet. Men
det er også blitt stilt spørsmålstegn ved selve innretningen på virksomheten og i hvor stor grad den modellen
som FilmCamp bygger på er fornuftig. Dette handler først og fremst om bindingen til infrastrukturen i Målselv.
Selv om det ikke er eksplisitt uttrykt i FilmCamps vedtekter er det mye som tyder på at tilgang til FilmCamps
investeringsmidler i realiteten forutsetter at produksjonen delvis spilles inn i eller ved FilmCamps
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Ryssevik, J. og T. Vaage (2011): For en neve dollar mer. En evaluering av den statlige støtten til regionale
filmfond, ideas2evidence rapport 9/2011, side 47.
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studiofasiliteter. Sett fra FilmCamps side har dette vært nødvendig for å finansiere driften av infrastrukturen.
Fra bransjens side har det derimot blitt hevdet at dette for det første legger uheldige føringer på hvilke prosjekt
som blir tilgodesett. For det andre fører det til at en betydelig del av de midlene som produsentene mottar fra
fondet går tilbake til FilmCamp for å betale for de tjenestene som tilbys (overnatting, studioleie osv.).
Kulturdepartementets evalueringsrapport fra 2011 gir langt på vei støtte til dette synspunktet. Her påpekes det
at driften av infrastrukturen er blitt et mål i seg selv og at den regionale filmbransjens behov derfor i for stor
grad har kom i andre rekke.
«Dette er økosystem som gir mening om det eneste målet er å sikre og videreutvikle
infrastrukturen i Målselv. Om målet derimot er å bygge en regional filmbransje, kan det settes
39
større spørsmålstegn ved om dette er den rette strategien.»
FILMFOND NORD
Bindingen til infrastrukturen er også en vesentlig årsak til at de to andre fylkeskommunene har valgt å ikke gå
inn i et samarbeid rundt filmfondsvirksomheten ved FilmCamp. Det har i flere år vært arbeidet for å få etablert
et felles filmfond for hele landsdelen, men Troms og de to andre fylkeskommunene ser ut til å ha vært
fundamentalt uenige om hvordan et slikt fond skal organiseres. Mens Troms primære mål har vært å få
Nordland og Finnmark til å slutte seg til et fond med utgangspunkt i FilmCamp, har Nordland og Finnmark
ønsket å etablere et nytt felles fond for alle de tre fylkene uten en direkte binding til FilmCamp. Så lenge det
viktigste målet for virksomheten ved FilmCamp har vært å sikre innspillingstid ved filmstudioet i Målselv, har
det gitt lite mening for de to andre fylkene og satse på et slikt samarbeid.
I forbindelse med arbeidet med Den nordnorske kulturavtalen for 2010-2013 ble det bestilt en kartlegging av
filmbransjen i Nord-Norge som spesifikt skulle se på en framtidig samordning og organisering av filmsatsingen i
landsdelen. En av anbefalingene fra denne kartleggingen var å slå sammen Nordnorsk Filmsenter og FilmCamp
til en ny offentlig finansiert filminstitusjon som både skulle fungere som filmsenter, samprodusent,
infrastruktur og fond. De sentrale formuleringene fra denne kartleggingen er også nedfelt i selve
40
kulturavtalen.
Til tross for de ambisiøse målene, ser det ut til at inngåelsen av den nye kulturavtalen førte til en ytterligere
låsing av posisjonene når det gjelder mulighetene for å få etablert et felles nordnorsk filmfond. I 2010 etablerer
Finnmark fylkeskommune organisasjonen Film i Finnmark med en målsetting om å utvikle film som næring i
fylket. Året etter setter fylket av 3 millioner til et filmfond lagt til denne organisasjonen. Og i 2012 gjør
Nordland fylkeskommune endelig vedtak om opprettelsen av Filmfond Nord som et treårig prøveprosjekt og
setter av 10 millioner til virksomheten for de kommende tre årene. I forarbeidet til vedtaket i Nordlands
fylkesting avvises muligheten for å samorganisere det nye fondet med FilmCamp. Her heter det at «Tilknytning
til eksisterende filmfond […] anses som uaktuelt da det eneste filmfondet i Nord-Norge setter krav om bruk av
41
egen infrastruktur ved tildelinger/investeringer.» Samtidig anbefaler dette dokumentet en samorganisering
med Nordnorsk Filmsenter som i forbindelse med flyttingen til Tromsø vurderte å opprette et eget lokalkontor i
Bodø. I det endelige vedtaket besluttes det derimot å opprette fondet som en egen enhet.
Det siste steget i denne utviklingen er sammenslåingen av de to fondene i Nordland og Finnmark til et felles
fond for de to fylkene. Dette skjer på tampen av året 2013. Så langt vi har forstått er også Troms
fylkeskommune blitt forespurt om å delta i dette samarbeidet, men dette er blitt avvist med henvisning til at
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fylket ønsker å bygge videre på de investeringene som allerede er gjort i FilmCamp. Beslutningen på tampen av
året 2014 om å bevilge 25 nye millioner fra RDA-midlene til virksomheten i Målselv bekrefter dette
standpunktet. Utsiktene for å få etablert et felles filmfond for hele regionene synes derfor på kort sikt å være
små.
Filmfond Nord er etablert i Bodø med daglig leder i full stilling. Fondet er organisert som et regulært filmfond
uten noen tilleggsfunksjoner. Filmfond Nord har investert i flere større spillefilmproduksjoner de siste par
årene, blant andre Operasjon Arktis, Mot naturen og Børning. Fondet har som målsetting å øke antall
filminnspillinger i Nordland og Finnmark og setter som krav at prosjektet har en regional forankring for å kunne
tildeles midler. Fordi tilgangen på kommersielt interessante filmprosjekt med regional forankring er begrenset,
har Filmfond Nord også benyttet en mindre del investeringskapitalen til utvikling av slike prosjekter.
Filmfond Nord har søkt om, men ennå ikke blitt i inkludert i, den statlige tilskuddsordningen. Fondets
investeringskapital er derfor begrenset til de 13 millionene kronene som de to fylkeskommunene har avsatt.
Fondet er fortsatt sett på som et prøveprosjekt og er for tiden under evaluering.
INTERNASJONALT SAMISK FILMSENTER
42

Internasjonalt Samisk Filmsenter AS (ISF) ble startet opp i 2009 med Kautokeino kommune som eier. Dette
skjedde etter at blant andre Kautokeino kommune, Finnmark fylkeskommune og Sametinget i flere år hadde
diskutert mulighetene for å få etablert et slikt senter. Behovet for et senter for samisk film var også anbefalt i
Veiviseren (St.meld. nr. 22, 2006-2007), Stortingsmeldingen som la grunnlaget for de siste årenes filmpolitikk.
ISF har fått midler over statsbudsjettet fra det året senteret ble etablert. Tildelingene har økt fra 1,5 millioner i
2009 til 3,16 millioner i 2014. Dette er midler som er øremerket for filmtiltak på samme måte som de statlige
bevilgningene til de øvrige regionale filmsentrene i Norge. Regjeringen har imidlertid presisert at ISF ikke skal
anses som et regionalt filmsenter, men ha en nasjonal og til dels internasjonal funksjon. I statsbudsjettet for
2012, hvor denne presiseringen ble formulert, heter det:
«Regjeringen understreker at Internasjonalt Samisk Filmsenter har nasjonal status, i den forstand
at målgruppen for senterets virksomhet er samiske filmskapere i hele landet (og Norden). Dette
har vært premisset siden oppstarten i 2009. Selv om ISF får statstilskudd over post 73, innebærer
43
dette ikke at senteret betegnes som et regionalt filmsenter.»
En av de største utfordringene for senteret har vært å skaffe midler til drift. Driften har siden starten i all
hovedsak vært finansiert av Sametinget, men har i følge ISFs ledelse vært for lav til å dekke det aktivitetsnivået
som er nødvendig. Forsøk på å få Finnmark fylkeskommune og flere kommuner inn på eier- og driftssiden har
så langt mislyktes, blant annet med den begrunnelse at det allerede finnes et etablert regionalt filmsenter i
regionen. Det kan derfor se ut som om ISF på sett og vis er i en klemme mellom sin nasjonale/internasjonale
rolle og den funksjon som senteret har overfor samiske filmskapere i sitt nærområde.
ISF retter nå i større grad oppmerksomheten mot nabolandene og arbeider aktivt for å få sametingene i Sverige
og Finland inn på eiersiden. Målet er å omdanne ISF til Internasjonalt samisk filminstitutt med samme
funksjoner for samisk film i hele Nordområdet som Norsk filminstitutt har for norsk film. Tilskudd til filmtiltak
fra statlig nivå i Sverige og Finland inngår også i finansieringsplanen for det planlagte instituttet. Strategien ble
formelt vedtatt av ISFs generalforsamling våren 2014 og det norske Sametinget har så langt sagt seg positive til
å gå inn som eiere for å få realisert denne planen. Saken stod også på dagsorden for Nordisk Råds møte i
Stockholm i slutten av oktober 2014. Det er likevel ennå for tidlig å si om planen lar seg realisere.
42

Aksjeselskapet Internasjonalt Samisk Filmsenter ble etablert allerede i 2007, men det gikk to år før senteret
kom i drift.
43
Prop. 1 S (2011-2012): Statsbudsjettet for 2012, Finansdepartementet, kap. 334: Film og medieformål.
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Selv før målet om et internasjonalt samisk filminstitutt ble formalisert har ISF hatt et internasjonalt siktemål og
aktiviteter og tilskudd har vært tilgjengelig også for samiske filmskapere i nabolandene. Målet for senterets
arbeid er å styrke samisk filmproduksjon og bidra til utvikle den samiske filmbransjen. Senteret driver en rekke
kompetansehevende tiltak og gir tilskudd til utvikling og produksjon av film i alle formater, også spillefilm. ISF
er med andre ord ikke underlagt de samme restriksjonene som de regionale filmsentrene når det gjelder støtte
til film i lange formater. Senteret har også hatt som mål å etablere et filmfond for toppfinansiering av film, men
denne ideen har ennå ikke latt seg realisere.
På grunn av den samiske filmbransjens forholdsvis svake utvikling ble mye av tilskuddene de første årene gitt til
utvikling av filmidéer. Sommeren 2014 ble syv kortfilmer med et samlet produksjonsbudsjett på vel 6 millioner
kroner produsert av en felles teknisk stab via prosjektet Sami Film Lab – et prosjekt som også er støttet av
filminstituttene i Norge og Sverige, Innovasjon Norge, Nordnorsk Filmsenter (NNFS) og Filmfond Nord. ISF har
et utstrakt samarbeid med NNFS, og mange av filmene som ISF støtter får også tilskudd fra det regionale
filmsenteret.

BRANSJENS VURDERINGER AV VIRKEMIDDELAPPARATET
I det følgende skal vi se nærmere på bransjens vurderinger av de enkelte virkemidlene. Det er viktig å ha i
mente når vi ser på disse vurderingene, at virkemidlene har ulike funksjoner. Et regionalt filmfond som
investerer i kommersielle filmproduksjoner, vil nødvendigvis måtte være mer selektiv og stille strengere krav til
produsentene enn et filmsenter som tilbyr produksjonstilskudd og utviklingsmidler uten krav om
tilbakebetaling. Det er naturlig at disse forskjellene også i noen grad former bransjens syn på de ulike
virkemidlene.
Vi spurte først de enkelte aktørene hvor relevant
de mener at de ulike regionale filminstitusjonene
er for deres egen virksomhet. Svarene på dette
spørsmålet er vist i figur 4.4. Ikke uventet er det
ISF
50%
37%
13%
Nordnorsk Filmsenter som oppfattes som mest
relevant av den største andelen av aktørene i
Filmfond
15%
46%
39%
bransjen. Hele 86 prosent oppfatter NNFS som
Nord
svært relevant og ytterligere 9 prosent som
FilmCamp
43%
35%
23%
relevant. NNFS er den eneste av de regionale
filminstitusjonene som har som mål å tjene hele
NNFS 6% 9%
86%
bransjen og har også hele landsdelen som sitt
Ikke relevant
Litt relevant
Svært relevant
virkeområde. De få som ikke opplever NFFS som
en relevant institusjon, er i all hovedsak aktører som produserer i formater som ikke omfattes av senterets
tilskuddsordninger, som reklame- og oppdragsfilm. Resultatene understreker NNFS sin sammenbindende rolle
og viser at senteret ikke bare har som oppgave å arbeide for hele bransjen, men også i betydelig grad har lykkes
i å formidle denne rolleforståelsen.

Figur 4.4: Bransjens vurdering av de
regionale filminstitusjonenes relevans
for egen virksomhet

Det er heller ikke overaskende at bare 13 prosent av aktørene oppfatter Internasjonalt Samisk Filmsenter som
relevant for egen virksomhet. ISF har som mål å støtte samisk filmproduksjon og senterets tilskuddsordninger
er derfor ikke tilgjengelig for filmer og filmskapere som faller utenfor denne avgrensningen. Kanskje er det mer
overraskende at bare halvparten av de spurte oppfatter ISF som ikke relevant. Trolig er dette et uttrykk for at
mange oppfatter ISF som en satsing som er av verdi for hele bransjen, selv om senterets tilskuddsordninger og
tjenester ikke er direkte relevant for dem selv.
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Når det gjelder de to filmfondene, Filmfond Nord og FilmCamp, bør det trolig ikke legges for stor vekt på de
forskjellene som framkommer i figur 4.4. Etter etableringen av Filmfond Nord har de geografiske
virkeområdene til de to fondene blitt klarere definert. Basert på denne arbeidsdelingen, vil fondene normalt
prioritere filmer som spilles inn i sine respektive eierfylker. Det er derfor naturlig å forvente at FilmCamp først
og fremst oppfattes som relevant i Troms og Filmfond Nord i Nordland og Finnmark. Skillet mellom de to
fondenes virkeområder er likevel ikke absolutt og produksjonsaktiviteten som skapes av filmfondenes
investeringer vil også kunne ha effekter utenfor eget virkeområde. Et eksempel på dette er Filmfond Nords
investering i filmen Mot Naturen som ble spilt inn i Nordland, men av produksjonsselskapet Mer Film fra
Tromsø.

Filmfond Nord

Finnmark

FilmCamp

Figur 4.5: Bransjens vurdering av
FilmCamp og Filmfond Nords relevans for
egen virksomhet

Finnmark

23%

36%

Troms 11%
Nordland

41%

61%

14%

Troms

38%

Nordland

35%

29%

32%

55%

60%

25%
30%

15%
33%

55%

10%

For å få et bedre bilde av disse forholdene, ser vi i
figur 4.5 på hvordan bransjen i de tre fylkene
vurderer de to fondene. Når det gjelder Filmfond
Nord er det som forventet flere i Nordland og
Finnmark som opplever fondet som relevant enn
det er i Troms. Det er likevel vært å merke seg at
hele 29 prosent av bransjen i Troms oppfatter
Filmfond Nord som svært relevant og bare 11
prosent som ikke relevant. Det er i det hele tatt
svært få i alle fylker som opplever Filmfond Nord
som lite relevant og andelen er faktisk lavest i
Troms.

Også når det gjelder FilmCamp, er andelen som
opplever institusjonen som relevant høyere i
eierfylket enn utenfor. Men selv i Troms er det bare en tredjedel av aktørene som mener at FilmCamp er svært
relevant for egen virksomhet og hele 38 prosent som mener at virksomheten ikke er relevant. Faktisk er det
langt flere i Troms som mener at FilmCamp ikke er relevant enn som mener at Filmfond Nord ikke er relevant.
Det er naturlig å se dette i sammenhengen med den støyen som har vært rundt FilmCamps virksomhet. Det er
også en bekreftelse på at en betydelig del av den lokale bransjen ikke oppfatter den modellen som FilmCamp
har valgt, som den mest hensiktsmessige.
Ikke relevant

Litt relevant

Svært relevant

Resultatene i figur 4.4 og 4.5 handler om hvor relevant bransjeaktørene mener at de fire regionale
filminstitusjonene er for deres egen virksomhet. Vi ba også aktørene om å tenke på utviklingen av den
nordnorske filmbransjen mer generelt og vurdere
hvor godt tilpasset de ulike tjenestene og
Figur 4.6: Bransjens vurdering av hvor
ordningene er til de behovene som denne bransjen
godt institusjonenes tjenester er
har. Dette er med andre ord et spørsmål med et
tilpasset bransjens behov
langt videre perspektiv og hvor aktørene er blitt
ISF
19% 12%
44%
14% 12%
bedt om å tenke mer på helheten enn på sine egne
spesifikke behov. Fordi vi eksplisitt har referert til
Filmfond
7%
44%
37%
9%
«den nordnorske filmbransjen» vil vi anta at
Nord
vurderingene også i mindre grad er påvirket av
FilmCamp
26%
23%
31%
16% 5%
hvor den enkelte aktør er lokalisert. Resultatene er
vist i figur 4.6.
NNFS
17%
39%
38%
Svært lite tilpasset behovene
Lite tilpasset behovene
Både og
Godt tilpasset behovene
Svært godt tilpasset behovene

Tjenestene og ordningene som tilbys av Nordnorsk
Filmsenter får en svært positiv vurdering også når
det gjelder dette spørsmålet. Hele 77 prosent
mener at filmsenterets tjenester er godt eller svært
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godt tilpasset de behovene som finnes i bransjen.
Når det gjelder Internasjonalt Samisk Filmsenter, er meningene mer delte og omtrent like mange har plassert
seg i de to endene av svarskalaen. Men også her bør vi ta i betraktning at ISFs tjenester først og fremst er rettet
mot samisk film og at enkelte derfor har vurdert at senterets virksomhet spiller en mindre viktig rolle når det
gjelder bransjen mer generelt.
Forskjellen i vurderingene av de to filmfondene er store og følger det samme mønsteret som vi så i figur 4.4 og
4.5. Mens 46 prosent mener at Filmfond Nords tjenester er godt eller svært godt tilpasset bransjens behov, er
det bare 21 prosent som mener det samme om FilmCamp. Vi ser også at nesten halvparten av de spurte mener
at FilmCamps tjenester er lite eller svært lite tilpasset bransjens behov. For Filmfond Nords del gjelder dette
bare 10 posent.

FilmCamp Filmfond Nord

Figur 4.7: Bransjens vurdering av hvor
godt FilmCamps og Filmfond Nords
tjenester er tilpasset bransjens behov
Finnmark
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Troms 4%12%
Nordland 5%5%
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Figur 4.7 viser vurderingene av de to filmfondene
fordelt på fylke. Igjen ser vi at bransjen i alle de
tre fylkene vurderer Filmfond Nords tjenester
som bedre tilpasset bransjens behov enn
FilmCamp sine tjenester. Selv blant aktørene i
Troms oppgir nesten halvparten av de spurte at
Filmfond Nords tjenester er godt eller svært godt
tilpasset den nordnorske filmbransjens behov.
Den tilsvarende andelen for fylkets eget filmfond,
FilmCamp, er 27 prosent. Vi ser også at hele 45
prosent av aktørene i Troms mener at FilmCamps
tjenester er lite eller svært lite tilpasset bransjens
behov. Også dette er en bekreftelse på at
FilmCamps modus operandi oppfattes som lite
hensiktsmessig også blant en betydelig del av
fylkets egne filmskapere. I Nordland er det hele
63 prosent som mener at FilmCamps modell ikke
er tilpasset bransjens behov.

For å få et mer nyansert og detaljert bilde av bransjens vurderinger, ba vi også aktørene om å skrive ned de
ordene eller adjektivene som de assosierer med de fire regionale filminstitusjonene.
Ordene som benyttes for å beskrive Nordnorsk Filmsenter domineres av positivt ladede adjektiver. Det ordet
som flest aktører assosierer med filmsenteret er «imøtekommende». I samme gate finner vi ord som
«inkluderende», «tilgjengelig», «støttende» og «positiv». Senteret beskrives også som «engasjert» og
«entusiastisk» og som «samlende». I tillegg er det mange som opplever senteret som «profesjonelt»,
«kompetent», «kunnskapsrikt» og «dyktig. Fraværet av negativt ladede ord er påfallende. Alt i alt ser det derfor
ut til at Nordnorsk Filmsenter har et svært godt omdømme i bransjen. Senteret oppfattes som et profesjonelt
og dyktig filmpolitisk virkemiddel og som en organisasjon som er lydhør overfor bransjens ønsker og behov.
Ordvalgene for Internasjonalt Samisk Filmsenter er mer sammensatt og reflekterer at dette virkemiddelet først
og fremst er etablert for å støtte den samiske filmen. Senteret beskrives som «viktig» og som «ambisiøst»,
«spennende» og «målrettet». Flere har også notert at senterets arbeid har en «internasjonal» innretning, og at
det samtidig er rettet mot samiske filmskapere. Bortsett fra enkelte formuleringer knyttet til senterets
avgrensning til en bestemt del av filmbransjen, er ordvalgene jevnt over positive eller nøytrale.
Også når det gjelder Filmfond Nord er ordvalgene sammensatte. Fondet beskrives som «lovende»,
«profesjonelt», «positivt» og «viktig», men også som «uerfarent» og «ukjent». Det siste er kanskje ikke så
underlig, gitt at fondet ikke har vært operativt mer enn et par år. Mange beskriver også fondet i nøytrale
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vendinger basert på hva det faktisk gjør, og benytter ord som «toppfinansiering», «spillefilm», «kommersiell»
osv. Vi ser også at fondets funksjon som investor i kommersielle produksjoner ikke alltid blir forstått eller
verdsatt. For eksempel finner vi enkeltutsagn som «tar for mye eierskap i sine investeringer», «høythengende»
og «vanskelig forretningsstrategi». Dette reflekterer en utfordring som alle regionale filmfond står overfor. Gitt
at fondene både er basert på et mandat om å bygge den regionale bransjen og et ønske fra eierne om å ikke
tape fondskapitalen, vil fondene alltid måtte stille tøffe krav til de prosjektene som de finansierer. For de
delene av bransjen som hovedsakelig har sine erfaringer fra offentlige tilskudd uten krav om tilbakebetaling
(myke penger), er dette uvant og ofte vanskelig å forholde seg til.
Vi ser at flere også har valgt formuleringen «irrelevant for oss». Dette er trolig et uttrykk for den spesielle rollen
som et filmfond spiller når det gjelder finansiering av i all hovedsak kommersielle filmprosjekt. Gitt at en så stor
del av bransjen i Nord-Norge er konsentrert om kortfilm og mindre dokumentarprosjekt, er fondet ikke en
aktuell finansieringskilde for hovedtyngden av de filmprosjektene som realiseres. Fondet har likevel en
indirekte funksjon overfor hele bransjen, ved å øke produksjonsaktiviteten og dermed arbeids- og
utviklingsmulighetene i hele landsdelen.
Også når det gjelder FilmCamp nevnes en rekke mer objektive trekk ved virksomheten, blant annet at
virksomheten er rettet mot «store produksjoner» og «mot filmskapere i Troms», at fondet er et
«coproduksjonsfond med norske minoritetsprodusenter» og at fondets virksomhet skaper «potensial for
sysselsetting av bransje». Vi finner også en del positivt ladede formuleringer, blant annet at fondet fremstår
som «ambisiøst», «engasjert» og «nytenkende» og at det bidrar til bygging av «nettverk» og til
«kompetanseheving».
Når det gjelder FilmCamp, finner vi likevel en klar overvekt av ord med negativt ladning. Dette gjelder for det
første at FilmCamp oppfattes som «lukket», «eksklusiv», «vanskelig å samarbeide med» og «i utakt med
bransjen». Vi finner også ord som «useriøs», «uprofesjonell» og «uklar». Flere har også merket seg de
spørsmålene som har vært stilt når det gjelder FilmCamps økonomiske disposisjoner og benyttet formuleringer
som «lite transparent» og «uegnet forvalter av offentlige midler». Det er også tydelig at FilmCamps virksomhet
vekker sterke følelser i deler av bransjen og ordbruken er generelt mer direkte og fargerik enn når det gjelder
de andre regionale filminstitusjonene.
EN SAMLET VURDERING
Alt i alt tegner disse analysene et forholdsvis entydig bilde av hvordan bransjen oppfatter og vurderer de
filmpolitiske virkemidlene i regionen.
Nordnorsk Filmsenter fremstår som den samlende og brobyggende organisasjonen som oppleves som relevant
og viktig av de aller fleste, både med tanke på den enkelte aktørs egne behov og bransjen som helhet.
Filmsenteret omtales i entydig positive vendinger og får særlig ros for sin imøtekommende og inkluderende
arbeidsform. I tillegg oppfattes senteret som profesjonelt. Resultatene bekrefter at flyttingen til Tromsø var et
vellykket trekk og at senteret i løpet av de siste par årene har maktet å spille en positiv og samlende rolle i hele
regionen.
Vurderingene av Internasjonalt Samisk Filmsenter farges av den spesielle rollen som senteret spiller i
landsdelen. Senterets tjenester og tilskuddsordninger er for det første bare tilgjengelige for skapere av samisk
film. Samtidig spiller senteret en videre internasjonal rolle gjennom sitt arbeid for å fremme samisk
filmproduksjon i hele nordområdet. Selv om mange derfor opplever at Internasjonalt Samisk Filmsenter er
mindre relevant for deres egen virksomhet, omtales senteret likevel i gjennomgående positive termer. Det er
samtidig tydelig at mange ser dette som et viktig filmpolitisk virkemiddel også utenfor målgruppen for
virksomheten.
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De to filmfondene, Filmfond Nord og FilmCamp, har en mer utfordrende rolle enn filmsentrene. Mens
filmsentrenes oppgave er å stimulere hele bransjen ved hjelp av myke penger og lavterskeltilbud, skal fondene
konsentrere seg om de mest profesjonelle gjennom innvesteringer i kommersiell produksjonsaktivitet. Begge er
nødvendige for å bygge en robust filmregion, men filmsentrenes vidtrekkende og inkluderende virkemidler er
nok enklere å «selge» enn de mer selektive finansieringsordningene som fondene betjener. Disse forskjellene
reflekteres også i bransjens vurderinger.
Filmfond Nord har, trass sin korte funksjonsperiode, klart å etablere seg som et viktig filmpolitisk virkemiddel i
regionen. Filmfondet oppfattes som nyttig og relevant blant aktørene i Nordland og Finnmark som er det
egentlige virkeområdet til fondet. Men også blant filmbransjen i Troms er det en betydelig oppslutning om
fondets innretning og Filmfond Nord oppfattes som bedre tilpasset bransjens behov enn fylkets eget filmfond,
Filmcamp. Det synes også å være få negative assosiasjoner knyttet til Filmfond Nords virksomhet.
FilmCamps forhold til bransjen, både i eierfylket Troms og i de to andre fylkene, er betydelig mer problematisk.
Dette gjelder for det første måten FilmCamp innretter sin virksomhet på hvor omtrent halvparten av de spurte
mener at FilmCamps tjenester er lite tilpasset bransjens behov. For det andre ser det også ut til FilmCamps
måte å kommunisere med bransjen på, samt uklarhetene rundt disponeringen av fondets midler, har farget
bransjens oppfatninger.

ORGANISERINGEN AV FILMFONDVIRKSOMHETEN I NORD-NORGE
Splittelsen av filmfondvirksomheten i Nord-Norge på to regionale fond har historiske årsaker. Den er også et
resultat av den sterke knytningen mellom investerings- og infrastrukturvirksomheten ved FilmCamp som gjør
innspillingsdager i Målselv til en de facto forutsetning for å få tilgang til fondets investeringskapital. Dette har
gjort det lite hensiktsmessig for de to andre fylkene å inngå som eiere. Etableringen av Filmfond Nord, som et
selvstendig og mer konvensjonelt regionalt filmfond for Nordland og Finnmark, kom derfor langt på vei som et
resultat av den organisasjonsmodellen som FilmCamp bygger på. Med Troms fylkeskommunes fornyede satsing
på FilmCamp er derfor situasjonen låst og det er vanskelig å se hvilke forutsetninger som må på plass for å
endre disse posisjonene.

Figur 4.8: Bransjens vurdering av den
mest hensiktsmessige organiseringen av
filmfondsvirksomheten
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Bedre for næringen med et felles fond for alle de tre fylkene
En fordel at ansvaret er delt mellom to ulike fond
Betyr ikke så mye for bransjen om det er ett eller to fond
Vet ikke

Uenighetene om organiseringen av
filmfondsvirksomheten, eksisterer så langt vi kan
se hovedsakelig på politisk/administrativt nivå.
Som vist tidligere oppfatter flertallet av
bransjeaktørene seg som del av en nordnorsk
filmbransje og det synes å være en betydelig
enighet om viktigheten av å styrke det interne
samarbeidet på tvers av fylkesgrensene. På et
konkret spørsmål om hvordan
filmfondvirksomheten i landsdelen bør
organiseres (jf. figur 4.8), svarer også halvparten
av de spurte at det er bedre for næringen med et
44
felles fond for alle de tre fylkene. Bare 16
prosent mener at det er en fordel at ansvaret er
delt mellom to ulike fond slik situasjonen er i dag.
Resten av de spurte har enten ikke gjort seg opp
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Om vi bare ser på aksjeselskapene, som i størst grad er influert av filmfondenes virksomhet, øker denne
andelen til 55 prosent.
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en mening om saken eller mener at det ikke betyr så mye for bransjen om det er ett eller to fond.
Sett fra utsiden, virker dagens oppdeling lite formålstjenlig. Et samlet filmfond for hele Nord-Norge ville, med
dagens kapitalbase, blitt det største filmfondet i Norge. Til sammenligning har filmfondet Fuzz, som per i dag er
45
størst, en kapitalbase på 27,5 millioner kroner. Et slikt nordnorsk filmfond ville ha alle muligheter til å bli en
maktfaktor i norsk filmproduksjon med en betydelig evne til å finansiere produksjoner fra regionenes egne
filmskapere og ikke minst til å tiltrekke seg ekstern produksjonsaktivitet.
Forvaltet som et regulert filmfond, ville en slik enhet også ha store muligheter til å få tilbakebetalt sine
investeringer. Som eksempel har Fuzz gjennom hele sin funksjonsperiode hatt en gjennomsnittlig årlig
avkastning på investeringskapitalen på i underkant av 10 prosent. Dette betyr at fondet har kunnet reinvestere
kapitalen i nye prosjekt. Med en omløpshastighet for investeringer i film på i underkant av ett og et halvt år,
betyr dette at Fuzz med en kapitalbase på 27,5 millioner kroner, har omtrent 20 millioner kroner til disposisjon
per år for nye investeringer. Dette betyr også at driften av fondet langt på vei blir selvfinansierende og heller
ikke krever påfyll av ny kapital fra de regionale eiernes side.
Filmfond Nord driftes etter en slik modell og vil trolig etter hvert kunne påregne å få tilbakebetalt en betydelig
del av de investeringene som gjøres. For Filmcamps del er forretningsmodellen en helt annen og en vesentlig
del av de midlene som plasseres i konkrete filmprosjekt går til kjøp av tjenester fra Filmcamp selv. Dette er
nødvendig for å drifte infrastrukturen, men gir samtidig små muligheter til å reinvestere midlene i nye prosjekt.
Så langt vi kan se av den dokumentasjonen vi har mottatt fra FilmCamp, er det i hele fondets historie bare én
46
enkelt investering som har ført midler tilbake til fondet. Dette gjør fondet til en kostbar enhet for de regionale
eierne hvor det hele tiden vil være nødvendig å tilføre ny investeringskapital.
Et nordnorsk fond av denne størrelse og uten bindinger til en infrastruktur, ville også kunne utnytte
landsdelens aller største fortrinn – den spektakulære og varierte naturen som regionen har å by på.
Utenlandske produsenter som vurderer å velge Norge som innspillingssted gjør dette hovedsakelig på grunn av
naturen. Nord-Norge står her i en særstilling og ville, kombinert med koproduksjonsmidler fra et felles
nordnorsk filmfond, kunne ha alle muligheter til å lykkes. Men dette krever at hele landsdelen tas i bruk og at
det legges til rette for å lokalisere innspillingene der forholdene i hvert enkelt tilfelle er de mest optimale.
At det også finnes studiofasiliteter i landsdelen er utvilsomt en styrke og vil kunne inngå i den totale pakken
som tilbys. Det er heller ikke utenkelig at økt importert produksjonsaktivitet også vil komme infrastrukturen i
Målselv til gode og gi et like høyt antall innspillingsdager som det som oppnås i dag. Bindingen til
infrastrukturen bør likevel, etter vår vurdering, oppheves dersom et felles nordnorsk fond skal kunne la seg
realisere.
Vi tror også at en mer rasjonell organisering av filmfondsvirksomheten i Nord-Norge vil være fornuftig med
tanke på å posisjonere landsdelen for en eventuell omlegging av den nasjonale filmpolitikken. Dersom den
varslede omleggingen fører til en sterkere prioritering av filmregionene, vil de enkelte regionenes evne til å
forvalte en økning i bevilgningene lett kunne bli avgjørende.
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Godt under halvparten av Fuzz sin investeringskapital kommer fra Bergen kommune, som er eneeier av
fondet. Resten er privat investeringskapital.
46
Dette gjelder data samlet inn i forbindelse med den opprinnelige evalueringen av de regionale filmfondene
for Kulturdepartementet i 2011, samt en oppdatering av dette tallmaterialet fram til og med 2013, også
gjennomført for Kulturdepartementet.
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BEHOVET FOR EN NORDNORSK FILMKOMMISJON
I alle filmregionene langs kysten fra Rogaland i sør til Trøndelagsfylkene i nord, samt i Innlandet, er det etablert
regionale filmkommisjoner. Formålet med disse filmkommisjonene er å markedsføre regionen overfor
produsenter fra inn- og utland som er på jakt etter egnede innspillingssteder, samt å legge forholdene til rette
for de eksterne produksjonene som blir lagt til regionen.
Av de ulike regionale filmpolitiske virkemidlene vi har sett på, ligger filmkommisjonsvirksomheten utvilsomt
nærmest den næringspolitiske aksen (jf. figur 4.9). Målet med arbeidet er å skape næringsvirksomhet, både i
den lokale filmbransjen og i det øvrige næringslivet. Større filmproduksjoner skaper økt etterspørsel etter en
rekke varer og tjenester, blant annet overnatting, catering og transport. Det kan også gi positive langsiktige
effekter for reiselivet ved å markedsføre regionen over for et større internasjonalt publikum. For filmbransjen
kan innspillingene gi arbeids- og utviklingsmuligheter og bidra til å styrke nettverkene mellom landsdelens egne
filmskapere og den nasjonale og internasjonale bransjen.

Figur 4.9: De regionale filminstitusjonenes plassering langs aksen kultur versus næring

Organiseringen av filmkommisjonsvirksomheten varierer fra region til region. På Vestlandet (utenom Rogaland)
er Western Norway Film Commission organisert som en permanent enhet under Vestnorsk filmsenter. I
Rogaland drives filmkommisjonen (Rogaland filmkommisjon) som et prosjekt under Filmkraft og i Oppland og
Hedmark som en av flere oppgaver lagt til det regionale filmfondet Film3. Når det gjelder Midt-Norge drives
filmkommisjonsvirksomheten som et interregionalt prosjekt i samarbeid med de to svenske filmregionene
Filmpool Jämtland og Film i Västernorrland under navnet Mid Nordic Film.
Nord-Norge har per i dag ingen spesialisert filmkommisjonsvirksomhet for hele landsdelen. Filmcamps arbeid
for å tiltrekke seg norsk og internasjonal produksjonsaktivitet representerer i denne sammenheng det eneste
unntaket. At det finnes et behov for en slik kommisjon er det likevel stor enighet om og flere enkeltaktører har i
løpet av de siste par årene tatt egne initiativ til å starte opp slik virksomhet.

Figur 4.10: Bransjens vurdering av om
det bør opprettes en filmkommisjon i
Nord-Norge
Totalt

73%

Finnmark

68%

11% 17%
32%

Troms

73%

13% 13%

Norland

76%

16% 8%

Ja

Nei

Vet ikke

For å få et bedre bilde av hvordan filmbransjen
vurderer behovet, spurte vi aktørene om de
mener at en filmkommisjon er viktig for bransjen
og derfor bør opprettes. Svarene, som er gjengitt i
figur 4.10, er forholdsvis entydige. Om vi ser alle
fylkene under ett, mener hele 73 prosent at en
filmkommisjon er viktig og bør opprettes. Bare 11
prosent svarer nei og 17 prosent vet ikke. Av dem
som har svart nei, oppgir flere at de ikke ønsker et
nytt byråkrati og at det er viktigere å styrke
landsdelens egen produksjon enn å tiltrekke seg
ekstern produksjonsaktivitet.

Vi spurte også bransjeaktørene hvordan en slik kommisjon eventuelt bør organiseres. Alternativene som ble
gitt, var:

 felles nordnorsk filmkommisjon samorganisert med Nordnorsk Filmsenter
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 felles nordnorsk filmkommisjon organisert som en uavhengig enhet
 to separate filmkommisjoner samorganisert med henholdsvis FilmCamp og Filmfond Nord
De spurte fikk i tillegg muligheter til å spesifisere eventuelle andre modeller og til å svare vet ikke.
Svarene, som er gjengitt i figur 4.11, viser at det store flertallet i bransjen foretrekker en felles filmkommisjon
for hele landsdelen. Hele 55 prosent ønsker en slik kommisjon samorganisert med Nordnorsk Filmsenter og 30
prosent som en egen selvstendig enhet.
Bare tre prosent ønsker en delt løsning hvor filmkommisjonsvirksomheten er lagt til de to filmfondene,
FilmCamp og Filmfond Nord. I Troms, som er det eneste fylket hvor dette alternativet er blitt valgt, utgjør
denne gruppen syv prosent. Når det gjelder forslag til andre modeller, ble blant annet muligheten for en
filmkommisjon lagt til et nytt felles filmfond nevnt som et alternativ. Det samme er ønsket om en separat
filmkommisjon for hvert av de tre fylkene.
Alt i alt ser det derfor ut til at bransjen ønsker at det blir opprettet en filmkommisjon og at denne organiseres
som en felles kommisjon for hele landsdelen. Vi noterer også at forskjellene mellom fylkene er forholdsvis små,
både når det gjelder behovet for en filmkommisjon og valg av organiseringsmodell.

Figur 4.11: Bransjens vurdering av
hvordan filmkommisjonsvirksomheten i
landsdelen bør organiseres
Totalt
Finnmark

55%

30%

65%

Troms

50%

Nordland

53%

3% 8%

24%
30%
37%

12%

7% 10%
11%

Alt i alt tror vi dette er en fornuftig løsning.
Dersom den foreslåtte skatteinsentivordningen for
filmproduksjon gjennomføres, vil mulighetene for
å få utenlandske filmskapere til å legge sine
produksjoner til Norge øke. Det største hinderet
for å få dette til per i dag er kostnadsnivået, som
når det gjelder de aller fleste alternative
lokaliteter, taler til Norges disfavør. En
insentivordning av samme omfang og
kompensasjonsnivå som de vi finner andre steder i
Europa, vil i noen grad kunne oppheve dette
misforholdet.

Felles nordnorsk filmkommisjon samorganisert med
Nordnorsk Filmsenter
Felles nordnorsk filmkommisjon organisert som en
uavhengig enhet
To separate filmkommisjoner samorganisert med
henholdsvis FilmCamp og Nordnorsk Filmfond
Andre modeller

Samtidig vil innføringen av en norsk
insentivordning øke konkurransen mellom
regionene om å tilby de beste totalpakkene. De av
regionene som ikke er forberedt på denne
konkurransen, vil lett stille bakerst i køen. NordVet ikke
Norge har, som vi har nevnt tidligere, alle
muligheter til å hevde seg, først og fremst på
grunn av landsdelens naturgitte forutsetninger. En felles filmkommisjon for landsdelen, vil kunne spille på hele
dette registeret av unike natur- og kulturmiljø. En slik felles kommisjon vil også kunne få den tyngde og
synlighet som skal til for å vinne fram i den norske, så vel som den internasjonale konkurransen.
Vi tror også at det er viktig at en regional filmkommisjon har sterke bånd til de øvrige filmpolitiske virkemidlene
i regionen. For det første er tilgang til regional finansiering ofte en forutsetning for å lokke en filmproduksjon til
området. Tilgang til investeringsmidler fra de regionale fondene vil derfor kunne være et viktig element i det
samlede tilbudet som Nord-Norge kan gi. For det andre er det viktig at en filmkommisjon har god kjennskap til
bransjen i hele regionen og kan nyttiggjøre seg den kunnskapen og erfaringen som denne bransjen besitter.
Tette bånd til bransjen er særlig viktig for å sikre at lokale filmarbeidere og selskaper får ta del i de eksterne
produksjonene som bringes inn. Uten muligheter for slik medvirkning, vil import av produksjonsaktivitet være
av begrenset verdi for den lokale filmbransjen.
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Gitt at det per i dag bare er Nordnorsk Filmsenter som har hele landsdelen som virkeområde, kan det synes
naturlig å legge en eventuell ny filmkommisjon der. Dette er også den institusjonen som har den beste
kunnskapen om bransjen i alle de tre fylkene. En slik løsning vil trolig også være kostnadseffektiv. En
selvstendig enhet samlokalisert, og i tett samarbeid med, Nordnorsk Filmsenter, vil trolig også kunne fungere.
Samorganisering med fondsvirksomheten, forutsetter derimot etter vår vurdering, at det opprettes et felles
filmfond for hele landsdelen.

Bjørnøya Foto: www.bjørnøyathemovie.no "En av fjorårets nordnorske kinofilmer"
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KAPITTEL 5
KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER
I dette kapittelet bringer vi sammen trådene fra de andre kapitlene og formulerer et sett av anbefalinger for
hvordan den regionale filmpolitikken og de filmpolitiske virkemidlene bør innrettes for å sikre en positiv
utvikling av den nordnorske filmbransjen. Anbefalingene bygger både på synspunkter fra bransjen og på våre
egne tolkninger og vurderinger av status og muligheter. Erfaringer fra analyser av filmbransjen i andre regioner
av Norge har også vært et viktig kunnskapsgrunnlag for disse anbefalingene.
De lokale og regionale myndighetene i Nord-Norge har vist stor vilje til å satse på film, både ved etablering av
regionale filminstitusjoner og ved en relativt generøs tilføring av midler til disse institusjonene. Men den
nordnorske filmpolitikken har også vært preget av til dels sterke motsetninger mellom de ulike
utviklingsaktørene og, på enkelte områder, også av sviktende legitimitet i den regionale bransjen. Vi er derfor
ikke overbevist om at regionen alltid har fått maksimalt igjen for den satsingen som har vært gjort.
Vi anbefaler at:

 Nord-Norge bør behandles som en felles filmregion og den regionale filmpolitikken bør ha dette som
sitt første utgangspunkt.

 Det bør etableres en tettere dialog mellom bransjen og det politisk/administrative nivået i hele
regionen med tanke på å utvikle felles mål og en felles strategi for nordnorsk film.

 Det er avgjørende at Nordnorsk Filmsenter sitt arbeid for å styrke nettverkene og
samarbeidsrelasjonene i hele filmregionen fortsetter og eventuelt intensiveres.

 Relevante næringspolitiske myndigheter bør, så langt det er mulig, legge forholdene til rette for en
tettere samlokalisering av filmvirksomhetene i landsdelen.

 Det bør anlegges en todelt strategi hvor man på den ene siden arbeider for at flere nordnorske
filmprosjekter lar seg realisere og at man på den andre siden også satser på å trekke flere eksterne
filmproduksjoner til landsdelen.

 For å øke produksjonen av nordnorske langfilmprosjekter vil vi anbefale at det stilles myke
tilskuddsmidler til disposisjon for utvikling av flere slike prosjekt.

 Det bør prioriteres å benytte næringspolitiske tiltak til å styrke produksjonsleddet i den nordnorske
filmbransjen. Bransjen trenger et knippe sterke lokomotiver som kan skape arbeids- og
inntektsmuligheter for andre enn seg selv.

 Det bør på nytt tas initiativ til å få opprettet et felles nordnorsk filmfond etter modell av de andre
regionale filmfondene i Norge og uten bindinger til en regional infrastruktur for filminnspilling.

 Det bør opprettes en felles nordnorsk filmkommisjon med hele landsdelen som virkeområde og uten
bindinger til en regional infrastruktur for filminnspilling.
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STATUS
Den nordnorske filmbransjen har hatt en positiv utvikling de siste årene. Rekrutteringen har vært god og nye
enkeltpersoner og selskaper har kommet til. Flertallet av aktørene har mindre enn 10 års fartstid i bransjen og
mange har filmfaglig utdanning fra Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg og enkelte også fra Den norske
filmskolen på Lillehammer. Bransjen er derfor dominert av unge og entusiastiske filmskapere med et
brennende ønske om å lykkes. Flertallet identifiserer seg med den nordnorske bransjen og ønsker å leve av
filmproduksjon i Nord-Norge.
Økonomien i filmbransjen er derimot svak og viser også tegn på forverring. Særlig ser 2013 ut til å ha vært et
vanskelig år. Inntjeningen er lav og mange må spe på med inntekter fra annen virksomhet for å overleve. Faren
er derfor stor for at entusiasmen vil brenne ut og at mange av de unge som har kommet til etter hvert vil lete
etter sikrere arbeids- og inntektsmuligheter utenfor den nordnorske filmbransjen, enten i andre yrker eller ved
å flytte den filmfaglige virksomheten sørover. Mulighetene for tap av nøkkelpersoner og kompetanse
representerer derfor den største trusselen for den nordnorske bransjen.
Svak økonomi er et kjennetegn ved filmbransjen i hele landet. Bransjen er avhengig av offentlig støtte og
nesten halvparten av de norske produksjonsselskapene går med underskudd. Situasjonen ser likevel ut til å
være særlig kritisk i Nord-Norge. Dette har flere årsaker. Bortsett fra den forsiktige klyngedannelsen i Tromsø,
er bransjen geografisk spredd og drar i begrenset grad nytte av de positive effektene som en tettere
lokalisering av aktører og kompetanse ofte kan gi. Den er også sterkt fragmentert. De aller fleste selskapene er
små og det er få lokomotiver som skaper oppdrag og inntjeningsmuligheter for andre enn seg selv. I tillegg er
bransjen lite differensiert. Svært mange ser på seg selv som generalister og mange av fagfunksjonene som det
er behov for i større produksjoner er svakt utviklet. Mye av produksjonen er småskalaproduksjon der
filmskaperne fyller mange av rollene selv heller enn å leie inn spesialkompetanse fra andre selskap. Dette
hemmer kompetanseutviklingen og reduserer også mulighetene for å få bemannet de større produksjonene,
som ofte bringes inn fra utsiden, med lokal stab.
I tillegg hemmes utviklingen av filmbransjen i Nord-Norge av at etterspørselen etter film i de mest
kommersielle formatene er begrenset. Dette gjelder både reklame- og oppdragsfilm og til dels også TVproduksjon. Dette er produksjonsaktivitet som normalt gir sikrere inntekter og som bidrar til å styrke
økonomien ved å gi bransjen flere bein å stå på. Det er også produksjonsaktivitet som reduserer avhengigheten
av det offentlige tilskuddssystemet som alltid vil sette grenser for hvor mange filmprosjekt som lar seg
realisere.

MULIGE UTVIKLINGSRETNINGER
En av oppgavene for dette utredningsarbeidet er å beskrive hvordan den nordnorske filmnæringen forventes å
utvikle seg de neste tre årene. Dette er et svært vanskelig spørsmål å gi et eksakt svar på. Studier av
filmbransjen i andre regioner i Norge viser at utviklingen sjelden er lineær og at framgang i en periode ikke er
en garanti for videre vekst i den neste. Snarere tvert i mot. Filmbransjen i regionene følger ofte et syklisk
utviklingsmønster der fremgang og vekst ofte etterfølges av tilbakeslag. Svært ofte skjer dette på grunn av
hjerneflukt og tap av nøkkelkompetanse. Dette skyldes at regionene sjelden når den kritiske masse av
produksjonsaktivitet som skal til for å skape stabile arbeids- og inntektsmuligheter og at filmskapere og
filmarbeidere derfor alltid vil trekkes mot filmbransjens naturlige sentrum hvor aktivitetsnivået er større.
Denne trekkraften blir ofte sterkere i perioder hvor utviklingen er positiv og flere har fått muligheter til å bygge
kompetanse og knytte bånd til aktører i andre deler av landet.
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Det er derfor mulig å se for seg flere alternative utviklingsforløp for den nordnorske filmbransjen i den
kommende treårsperioden. Skal den positive utkilingen som vi har sett de siste årene holde fram, er det av
avgjørende betydning at kontinuiteten i produksjonsaktiviteten blir større. En betydelig del av denne veksten
må komme fra større filmprosjekt i lange formater heller enn småskalaproduksjon. Dette er prosjekt som vil
kunne gi arbeids- og utviklingsmuligheter til flere enn de som har skapt og produsert filmen og som vil kunne
bidra til å profesjonalisere og spesialisere den nordnorske bransjen.
En del av disse prosjektene bør føres fram av den nordnorske bransjen selv og det er avgjørende for den videre
utviklingen at flere nordnorske produksjonsselskap gjøres i stand til å ta på seg denne lokomotivrollen. Uten en
håndfull sterke produksjonsselskap, vil den nordnorske bransjen forbli fragmentert og lite robust. Men en
betydelig del av den økte produksjonsaktiviteten vil også måtte komme utenfra. Større produksjoners fra
norske og utenlandske produsenter vil kunne gi arbeids- og inntektsmuligheter til nordnorske filmarbeidere og
ikke minst bidra til å utvikle bransjens kompetanse. Vi mener derfor at det er avgjørende for den framtidige
utviklingen at man velger en todelt strategi hvor det på den ene siden satses på å styrke den nordnorske
filmproduksjonen og på den andre siden arbeides for å øke importen av ekstern produksjonsaktivitet.
Flere større produksjoner vil på sikt også kunne løse noen av de strukturelle utfordringene som den nordnorske
bransjen står overfor. Dette gjelder særlig den svake spesialiseringen og mangelen på høyt kvalifiserte
fagpersoner i viktige funksjoner. Målet bør være en mer nettverksbasert arbeidsform med større
komplementaritet i rollefordelingen mellom de ulike aktørene. Alle kan ikke være generalister - noen må også
utvikle den spesialkompetansen som skal til for å fylle de ulike funksjonene som komplekse filmproduksjoner
består av. Dette er imidlertid en prosess som vil ta tid og som ikke vil kunne løses innenfor et treårsperspektiv.
En fortsatt positiv utvikling av den nordnorske filmbransjen trenger ikke bety at tallet på aktører og selskaper
nødvendigvis skal bli større. Skal de som livnærer seg av filmproduksjon i Nord-Norge oppnå en rimelig
avkastning på sin virksomhet, er det avgjørende at størrelsen på bransjen er tilpasset rammene for
tilskuddssystemet så vel som markedet for norskprodusert audiovisuelt innhold. Så lenge både markedet og
tilskuddssystemet er begrenset, er det utenkelig at alle som ønsker å drive med film skal kunne leve av det.
Dette gjelder på nasjonalt nivå så vel som i de enkelte filmregionene. Filmproduksjon er en aktivitet med en
glidende overgang mellom amatørvirksomhet, deltidsarbeid og profesjonelt fulltidsengasjement. Et eller annet
sted må det trekkes en grense rundt den næringsmessige delen av denne aktiviteten. Amatør- og
deltidsvirksomhet er viktig for å sikre rekrutteringen og utvikle nye talent, men samtidig må det ikke legges til
rette for at flere lokkes til å prøve seg som profesjonelle filmarbeidere enn hva bransjen har behov for. Ingen er
tjent med en filmbransje der flertallet ikke har nok oppdrag til å skaffe seg en inntekt det er mulig å leve av
eller hvor mange allerede etter få år i bransjen hopper over i andre yrker for å få større økonomisk trygghet.
Det er derfor viktig at det settes andre mål for utviklingen av den nordnorske filmbransjen enn størrelse alene.
Dette gjelder for det første bransjens evne til å skaffe et noenlunde sikkert levebrød til så mange som mulig av
de involverte aktørene, det vil si bransjens verdiskaping. Det gjelder også utviklingen av en mer robust og
differensiert bransjestruktur som vil stå bedre rustet til å skape større kontinuitet i filmproduksjonsaktiviteten i
regionen. For det tredje gjelder det utviklingen av bransjens kollektive kompetanse og, for det fjerde, kvaliteten
på de filmene som produseres. I siste instans er det kvaliteten på filmproduksjonen som vil avgjøre om
nordnorsk film har framtiden for seg.

ANBEFALINGER
For å maksimere mulighetene for at den nordnorske filmbransjen skal kunne utvikles i ønsket retning, er det
også avgjørende at den regionale filmpolitikken innrettes på den mest optimale måten. De lokale og regionale
myndighetene i Nord-Norge har vist stor vilje til å satse på film, både ved etablering av regionale

81

filminstitusjoner og ved en relativt generøs tilføring av midler til disse institusjonene. Men den nordnorske
filmpolitikken har også vært preget av til dels sterke motsetninger mellom de ulike utviklingsaktørene og, på
enkelte områder, også av sviktende legitimitet i den regionale bransjen. Vi er derfor ikke overbevist om at
regionen alltid har fått maksimalt igjen for den satsingen som har vært gjort.
Basert på analysene i denne utredningen, vil vi derfor komme med følgende anbefalinger når det gjelde den
framtidige innretningen av det filmpolitiske virkemiddelapparatet i Nord-Norge:

EN FELLES NORDNORSK FILMREGION
Selv om avstandene i Nord-Norge er store og bransjen er geografisk spredd, mener flertallet av aktørene i alle
deler av regionen at det gir mening å snakke om en nordnorsk filmbransje. En betydelig andel, særlig blant de
unge aktørene, føler også en sterk følelsesmessig tilknytning til denne bransjen. Dette er en ressurs som det er
viktig å bygge videre på. Samtidig ser vi at samarbeidsrelasjonene er mangelfullt utviklet og at det fortsatt er et
stort behov for nettverksbyggende tiltak.
Også med tanke på forholdet til den nasjonale filmpolitikken, gir det mening å se på Nord-Norge som en felles
filmregion. Om den varslede omleggingen av den nasjonale filmpolitikken fører til en overføring av midler og
ansvar til regionene, vil det være de største og best organiserte regionene som har de største sjansene til å
vinne fram. Et filmpolitisk splittet Nord-Norge vil i denne sammenhengen være en svakhet.
Nord-Norge bør behandles som en felles filmregion og den regionale filmpolitikken bør ha dette som sitt
første utgangspunkt.

TETTERE SAMORDNING AV MÅLSETTINGER OG STRATEGIER MELLOM BRANSJE OG
VIRKEMIDDELAPPARAT
Motsetningene på det politisk/administrative plan når det gjelder organiseringen av det filmpolitiske
virkemiddelapparatet i Nord-Norge, har ingen gjenklang på bransjenivå. Tvert i mot ser det ut til å være relativt
stor grad av enighet i bransjen om hvordan virkemiddelapparatet bør innrettes. På enkelte områder, særlig når
det gjelder organiseringen av filmfondvirksomheten, kan det også synes som om dagens løsninger ikke er
tilpasset bransjens uttrykte behov.
Uavhengig av hvem som har de beste løsningene på de utfordringene som den nordnorske filmbransjen står
overfor, er det uheldig at bransje og virkemiddelapparat trekker i ulik retning. Skal den regionale filmpolitikken
lykkes, bør den også ha legitimitet blant de bransjeaktørene den er utviklet for. Vi vil derfor anbefale at det
legges større vekt på å utvikle felles mål og en felles strategi for den nordnorske filmpolitikken gjennom en
tettere dialog mellom bransjen og utviklingsaktørene. Betydningen av en slik dialog var sterkt framhevet i
teksten om filmområdet i Den nordnorske kulturavtalen 2010-2013, men er fraværende i formuleringene i den
nye kulturavtalen for perioden 2014-2017.
Det bør etableres en tettere dialog mellom bransjen og det politisk/administrative nivået i hele regionen
med tanke på å utvikle felles mål og en felles strategi for nordnorsk film.

NETTVERKSBYGGING
Samarbeidsrelasjonene mellom bransjeaktørene i landsdelen er mangelfullt utviklet og det er fortsatt et stort
behov for nettverksbyggende tiltak. Nettopp fordi avstandene er så store og bransjen så geografisk spredd er
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det avgjørende at det bygges institusjonelle løsninger som kan knytte aktørene sammen. Nordnorsk Filmsenter
er per i dag den eneste institusjonen som har hele landsdelen som sitt virkeområde og har siden flyttingen til
Tromsø satset mye på denne delen av sin virksomhet, blant annet gjennom oppsøkende virksomhet,
bransjetreff, kursvirksomhet o.l. Kanskje burde man også ta opp igjen tanken om å opprette lokalkontorer av
Nordnorsk Filmsenter i de to andre fylkene. Dette vil imidlertid kreve tilføring av nye midler til senteret.
Det er avgjørende at Nordnorsk Filmsenter sitt arbeid for å styrke nettverkene og samarbeidsrelasjonene i
hele filmregionen fortsetter og eventuelt intensiveres.

SAMLOKALISERING
Filmbransjen preges normalt av en naturlig sentraliseringsprosess der aktørene klumper seg sammen i tette
geografiske klynger. Gitt filmbransjens nettverksbaserte arbeidsform, med mange små selskap og
komplementere funksjoner, er dette et fornuftig lokaliseringsmønster. Korte avstander fremmer
kompetansespredning og spesialisering. Det fremmer også samarbeidet og gjør det enklere å sette sammen
team som er optimale for den enkelte produksjon.
Et eksempel på en slik utvikling er Filmverftet i Tromsø som per i dag rommer en håndfull selskap og
enkeltaktører. Noe lignende ble i sin tid skapt i Mediegården i Bodø. Etablering av slike fellesskap krever ofte
offentlig medvirkning. Vi vil derfor anbefale at relevante næringspolitiske aktører ser på mulighetene for å
stimulere til en tettere klyngedanning i filmnæringen i Nord-Norge. Dette er ikke minst relevant i Nordland hvor
den geografiske spredningen av filmbransjen er ekstrem.
Relevante næringspolitiske myndigheter bør, så langt det er mulig, legge forholdene til rette for en tettere
samlokalisering av filmvirksomhetene i landsdelen.

TODELT STRATEGI FOR ØKT PRODUKSJONSAKTIVITET
Den lave produksjonsaktiviteten, særlig for film i lange formater, er en alvorlig utfordring for den nordnorske
filmbransjen. Høyere volum vil gi arbeids- og utviklingsmuligheter for flere og også sørge for at kontinuiteten i
produksjonsaktiviteten blir bedre. Det er i de lange pausene mellom produksjonene at landsdelen står i fare for
å miste sine beste sine dyktigste filmarbeider.
Vi er overbevist om at en strategi for å øke produksjonen av film i lange formater i Nord-Norge må følge to
spor: for det første å sette flere nordnorske aktører i stand til å utvikle og realisere slike prosjekt, og for det
andre å stimulere til at flere nasjonale og internasjonale produsenter velger å legge sine produksjoner til NordNorge. Om man lykkes med disse to sporene, vil det kunne startes gjensidig forsterkende prosesser som på sikt
vil kunne skape en betydelig mer robust nordnorsk filmbransje.
Vi anbefaler at det velges en todelt strategi hvor man på den ene siden arbeider for at flere nordnorske
filmprosjekt lar seg realisere og at man på den andre siden også satser på å trekke flere eksterne
filmproduksjoner til landsdelen.
Flertallet av anbefalingene nedenfor er en konkretisering av denne strategien.
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MYKE PENGER TIL UTVIKLING AV FILM I LANGE FORMATER
Utvikling av film i lange formater er kostnadskrevende og risikofylt. Arbeidet pågår gjerne i flere år og langt fra
alle utviklingsprosjektene som startes opp blir realisert. I tillegg faller dette arbeidet mellom de to stolene i det
regionale tilskuddssystemet. De regionale filmsentrene har ikke lov til å benytte den statlige bevilgningen til
dette formålet og de regionale filmfondene, som normalt har som mål å få tilbakebetalt sine
47
pengeplasseringer, vil prioritere investeringer i produksjon heller enn utvikling. Risikoen og kostnadene ved
48
dette utviklingsarbeidet ligger derfor hos filmskaperne og produksjonsselskapene. Når vi samtidig vet at det
store flertallet av disse aktørene er økonomisk svak, sier det seg selv at altfor få utviklingsprosjekter starter opp
eller får den gjennomføringskraften som skal til for å ende opp som produksjonsklar film med muligheter for
nasjonal finansiering.
Mangelen på produksjonsklare regionale langfilmprosjekt framheves også som en av de største utfordringene
for de regionale fondene. Det finnes ganske enkelt for få utviklingsprosjekt som har nådd et nivå hvor de kan
vurderes som relevante investeringsobjekt. Hovedtyngden av fondenes investeringskapital blir dermed plassert
i prosjekt med en svakere regional tilknytning. For å møte denne utfordringen har både FilmCamp og Filmfond
Nord åpnet for at deler av investeringskapitalen kan benyttes som mykere plasseringer i utviklingsprosjekt. Vi
tror at dette er en fornuftig politikk, men medfører samtidig at deler av fondenes kapital ikke vil kunne
reinvesteres i produksjon. På sikt vil det derfor bli nødvendig med tilføring av ny kapital fra de regionale eierne.
Det er også mulig å legge oppgaven med å finansiere utvikling av film i lange formater til det Nordnorsk
49
Filmsenter. Også dette vil kreve tilførsel av midler fra de regionale eierne ut over de midlene som i dag går til
drift.
For å øke produksjonen av nordnorske langfilmprosjekter vil vi anbefale at de stilles myke tilskuddsmidler til
disposisjon for utvikling av flere slike prosjekt. Ordningen kan enten legges til fondene eller til det regionale
filmsenteret.

STYRKING AV PRODUKSJONSSELSKAPENE
En nettverksbasert bransje, hvor flertallet av aktørene er små, trenger et fåtall lokomotiver som kan mobilisere
ressurser og skape produksjonsaktivitet som flere kan leve av. Nord-Norge har få slike lokomotiver og dette
gjør bransjen som helhet lite robust. Uten et knippe av sterke og kompetente produksjonsselskap, vil det heller
ikke skapes nok produksjonsaktivitet og genereres nok verdier til å opprettholde et robust og levekraftig
nettverk av filmarbeidere og tjenesteleverandører. Hvis navene i nettverket er svake, er også hele nettverket
svakt. Det bør derfor vurderes hva som kan gjøres av næringspolitiske tiltak for å styrke produksjonsleddet i
den nordnorske filmbransjen.
Det bør prioriteres å benytte næringspolitiske tiltak til å styrke produksjonsleddet i den nordnorske
filmbransjen. Bransjen trenger et knippe sterke lokomotiver som kan skape arbeids- og inntektsmuligheter
for andre enn seg selv.

47

Flere av de regionale filmfondene benytter hele eller deler av det statlige tilskuddet til dette formålet. Men
med redusert statlig tilskudd til FilmCamp og et Filmfond Nord som ennå ikke er kommet inn i den statlige
tilskuddsordningen, er mulighetene for dette i Nord-Norge relativt begrensede.
48
Det er også mulig å søke om statlige tilskudd til utvikling av film i lange formater (fra NFI), men dette nåløyet
er naturlig nok trangt.
49
Dette har blant annet skjedd i Vestnorsk filmsenter hvor Hordaland fylkeskommune ved flere anledninger har
stilt midler til disposisjon for myke tilskudd til utvikling av film i lange formater.
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ET FELLES FILMFOND FOR NORD-NORGE
Selv om det er historiske årsaker til at det er blitt opprettet to ulike regionale filmfond i Nord-Norge, og at slike
beslutninger ofte er vanskelige å reversere, vil vi likevel anbefale at man på nytt ser på mulighetene for å få
opprettet et felles nordnorsk filmfond. Et slikt fond ville blitt det til nå største regionale filmfondet i Norge med
en mulighet til å spille en betydelig rolle i norsk filmproduksjon.
Et nytt felles nordnorsk filmfond bør organiseres som et konvensjonelt filmfond etter modell av de andre
fondene i Norge, det vil si som et fond som har som mål å plassere harde midler i kommersielle filmprosjekt
med en regional tilknytning. Dette inkluderer filmer fra nordnorske filmskapere så vel som eksterne
filmprosjekt som spilles inn i regionen og helst med bruk av lokal stab. Det må være et mål for fondets
investeringsvirksomhet å så langt det er mulig gå i balanse slik at kapitalen kan reinvesteres i nye prosjekt. I
tillegg bør fondet ha muligheter til å avsette en mindre del av kapitalen som mykere tilskudd til utvikling av
kommersielle filmprosjekt.
Fondet bør ikke knyttes opp til en regional infrastruktur, slik situasjonen er med FilmCamps fondsvirksomhet i
dag, og innspillingsaktivitet i alle deler av regionen bør telle likt ved vurdering av prosjektenes regionale
tilknytning.
Det bør også arbeides for å få private investorer til å plassere penger i dette fondet slik filmfondet Fuzz har fått
til. Dette kan skje gjennom et tettere samarbeid med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge eller
eventuelle andre regionale investorer.
Vi anbefaler at det på nytt tas initiativ til å få opprette et felles nordnorsk filmfond etter modell av de andre
regionale filmfondene i Norge og uten bindinger til en regional infrastruktur for filminnspilling.

EN FELLES NORDNORSK FILMKOMMISJON
Vi anbefaler også at det startes et arbeid for å få etablert en felles nordnorsk filmkommisjon. Nord-Norge har
unike natur- og kulturgitte forutsetninger for å kunne tiltrekke seg nasjonale og internasjonale
filmproduksjoner. Om den planlagte norske insentivordningen for filmproduksjon blir innført, vil dette langt på
vei kunne kompensere for de høye innspillingskostnader, og dermed gjøre Norge generelt mer attraktivt for de
store produksjonene. Samtidig vil konkurransen mellom de norske filmregionene øke og flere av disse
regionene har allerede etablert slike kommisjoner.
En felles nordnorsk filmkommisjon bør ha hele landsdelen som virkeområde og kunne spille på den store
spennvidden av natur- og kulturmiljøer som Nord-Norge har å by på. Den bør også ha et nært forhold til den
nordnorske filmbransjen både for å sikre at den kompetansen som bransjen sitter på kommer til nytte i
kommisjonens arbeid og for å sikre at aktører fra bransjen får ta del i de produksjonene som bringes inn.
Kommisjonen bør etter vår vurdering enten legges til Nordnorsk Filmsenter eller alternativt opprettes som en
selvstendig enhet i tett samarbeid med dette senteret. Dersom fylkene kommer til enighet om opprettelsen av
et felles nordnorsk filmfond som ikke er knyttet til en spesiell infrastruktur, er dette også et mulig hjem for en
slik kommisjon.
Vi anbefaler at det opprettes en felles nordnorsk filmkommisjon med hele landsdelen som virkeområde og
uten bindinger til en regional infrastruktur for filminnspilling.
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APPENDIKS A: FILMPRODUKSJON
Nord-Norge er en av landets største filmregioner utenfor hovedstadsområdet, og regionen har de siste årene
produsert en rekke filmer og tv-drama som har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Som en del
av utredningen har vi kartlagt regionens filmproduksjon de fire siste årene.
50

Tabell A.3 og A.4 viser en oversikt over filmer som er produsert mellom 2011 og 2014. Oversikten er basert på
informasjon hentet inn gjennom spørreundersøkelsen til bransjen, samt tildelings- og investeringsdata fra
51
Nordnorsk filmsenter, Internasjonalt Samisk Filmsenter, FilmCamp og Filmfond Nord. Vi har primært vært
opptatt av produksjoner som involverer produksjonsselskaper (som hovedprodusent eller samprodusent),
regissører eller andre filmarbeidere fra Nord-Norge. Oversikten er laget etter beste evne, men kan likevel
inneholde mangler. Særlig når det gjelder oppdragsfilm og reklamefilm er det vanskelig å få en fullstendig
oversikt over produksjonen.
I tabell A.1 og A.2 har vi laget en aggregert oversikt over den samlede filmproduksjonen målt henholdsvis i
antall filmer og produksjonsbudsjett, fordelt på format og fylke. Filmene er som hovedregel fordelt på det
52
fylket hvor produsent/samprodusent eller regissør er registrert.
Oppdragsfilm og kortfilm utgjør de største kategoriene av audiovisuelle produksjoner. Regionen har også en
betydelig dokumentarfilmproduksjon. I løpet av de fire siste årene har det kommet mer enn 50
dokumentarfilmer med tilknytning til Nord-Norge. Dette omfatter både kinodokumentarer og dokumentarer
for TV.
Hovedvekten av dokumentarfilmproduksjonen skjer i Troms. Fylket står for rundt 60 prosent av den samlede
dokumentarfilmproduksjonen i perioden 2011-2014. Troms har også en større produksjon av spillefilmer og
oppdragsfilmer enn Nordland og Finnmark. Samlet er dermed Troms landsdelens største filmfylke, med drøyt
40 prosent av den samlede filmproduksjonen. JABfilm, Mer Film, Pomor film og Sweet Films er selskapene i
fylket som har produsert flest filmer i løpet av perioden.
Den øvrige filmproduksjonen er relativt jevnt fordelt mellom Nordland og Finnmark, men Finnmark har hatt
noen flere produksjoner de siste tre årene, særlig innenfor dokumentarfeltet.

Tabell A.1: Antall produserte filmer, fordelt på format og fylke. 2011-2014.
Dokumentar
Nordland
Troms
Finnmark

8
31
14

TVproduksjon

Spillefilm
6
2
5

Oppdrags- og
Kortfilm/
Totalt
reklamefilm53
novellefilm
6
27
20
67
15
35
22
105
9
25
22
75

50

Vi har tatt utgangspunkt i produksjonsår, dvs. året filmen er ferdigstilt. Listen omfatter imidlertid noen grensetilfeller,
dvs. filmer som er i etterarbeid med lansering tidlig i 2015.
51
Filmene som har fått tilskudd fra Internasjonalt Samisk Filmsenter er samlet i en egen tabell, da vi her ikke har fått
informasjon om hvilket fylke filmene kan knyttes til.
52
Tabell A.1 og A.2 omfatter ikke filmer som har fått støtte fra Internasjonal Samisk Filmsenter, jf. forrige fotnote
53
For noen selskaper i denne kategorien har vi bare totalbudsjett per år, ikke nøyaktig antall filmer. Disse er derfor
registrert med bare én film per år. Det reelle antallet oppdrags- og reklamefilmer er derfor betydelig høyere enn det vi har
registrert her.
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Totalt

54

13

30

87

64

247

Tabell A.2 viser samlet produksjonsbudsjett innenfor ulike formater, fordelt på de tre fylkene. Samlet er det
produsert 30 spillefilmer for nærmere 290 millioner kroner i Nord-Norge de siste fire årene. Også målt på
denne måten er Troms det klart største fylket, med produksjoner som Hjerterått og Her er Harold blant de
største i denne perioden.
De største produksjonene i perioden er det imidlertid Finnmark som har stått for. Død Snø 2 og tv-serien
Hellfjord utgjør en betydelig del av den samlede produksjonen i fylket. Produksjonsselskapet Tappeluft Pictures
som står bak begge produksjonene, står samlet sett for fem av de ti største produksjonene i landsdelen de siste
tre årene, med Død Snø 2 som den klart største.

Tabell A.2: Samlet produksjonsbudsjett, fordelt på sjanger og fylke. 2011-2014.54
Dokumentar
Nordland
Troms
Finnmark
Totalt

9 391 000
52 947 993
13 466 970
75 805 963

TVproduksjon
1 209 000
28 013 667
22 955 000
52 177 667

Spillefilm
43 192 713
118 613 266
128 000 000
289 805 979

Oppdrags- og
reklamefilm
34 498 000
8 234 144
5 370 025
48 102 169

Kortfilm/
novellefilm
12 790 000
11 778 468
4 479 000
29 047 468

54

Totalt
101 080 713
219 587 537
174 270 995
494 939 246

For noen av filmene mangler vi budsjettdata. Dette gjelder én tv-produksjon, to spillefilmer, syv oppdrags- og
reklamefilmer og fire kort/novellefilmer. For disse filmene har vi benyttet et gjennomsnittsbudsjett beregnet for hvert
format.
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Tabell A.3: Filmproduksjon i Nord-Norge, 2011-2014

Selskapsnavn
FABELFJORD AS
SCHIRMER FILM
SCHIRMER FILM
SCHIRMER FILM
EILIF BREMER LANDSEND
POMOR FILM AS

Fylke
Troms
Troms
Troms
Troms
Troms
Troms

Filmnavn
m
ADO - Christine Hargin
ADO - Japan
ADO - Tobi Tritscher
Alfheim Rockers - Alfheimklubben vår
Algiers by night

Prod.år
2013
2014
2014
2014
2014
2014

Rolle
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Produsent

2014
2013

Format
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Spillefilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
Spillefilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
Dokumentar
Kortfilm/
novellefilm
Spillefilm
Kortfilm/
novellefilm
Oppdragsfilm

KRANE MEBY FILM

Nordland

Alle Er Tilstede

2014

MER FILM AS

Troms

Amasone

2014

SWEET FILMS AS
TAPPELUFT PICTURES AS

Troms
Finnmark

Amazon
Amnesia

2013
2014

NORDKAPPFILM

Finnmark

Angel of the morning

2014

HAVARD FOSSUM FILM
JAB FILM JOHN ARVID BERGER

Troms
Troms

Apophenia
Arctic muslim

2014
2013

FERSK FILM ØYVIND OPSHAUG
POMOR FILM AS

Troms
Troms

Are we apart
August fools

2013
2012

4 1/2 FIKSJON AS
NICOLAYSEN FILM AS

Oslo
Finnmark

Aurora Borealis
Avdekking av helleristninger, Alta

PUSH MEDIA DA

Troms

Ballantines Stay True

2014

Oppdragsfilm

Produsent

REIN FILM AS

Finnmark

Barentssekretariatet

2014

Oppdragsfilm

Produsent
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Regissør
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Regissør
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør

Kortfilm/
novellefilm

MORILD FILM AS
ORANGE PRODUCTION KIRSTI
WESTERBOTN
FILMSKAPER EMILIE BLICHFELDT
REIN FILM AS
RELATION04 MEDIA AS
POMOR FILM AS

Nordland

Battles

2013

Troms
Troms
Finnmark
Troms
Troms

Bedre Dager
Ben She and Kohib & Fox
Berlevåg i vekst og utvikling
Bestemors Bank
Biekka Fabmu - wind power

2014
2014
2013
2013
2011

MØRKETID AS
INGE WEGGE
SIIVET AS
MORRDI PRODUKSJON AS
GRAPE FILM

Nordland
Nordland
Finnmark
Nordland
Troms

Bigger than the tall
Bjørnøya
Blå dager og gyldne netter
Blåfrost
Boine museumsfilm til NY utstilling

2014
2014
2014
2014
2014

TRINE HAMRAN MEDIA
MORRDI PRODUKSJON AS

Finnmark
Nordland

borderstories.no
Brannvern

2013
2011

ARDAGH FILMS
SCHIRMER FILM
SWEET FILMS AS

Nordland
Troms
Troms

Breath, Kunst Film
Bruno Compagnet - Le Skieur Authentique
Bruno Wizard

2013
2014
2013

Dokumentar
Reklamefilm
Kortfilm/
novellefilm
Oppdragsfilm
Dokumentar

PUSH MEDIA DA
REIN FILM AS
SWEET FILMS AS
FABELFJORD AS
MEDIA 3 RANA AS
JAB FILM
REIN FILM AS
MEDIA 3 RANA AS
PUSH MEDIA DA
NORDKAPPFILM

Troms
Finnmark
Troms
Troms
Nordland
Troms
Finnmark
Nordland
Troms
Finnmark

Budweiser In Search of Rhythm
Bufetat
Børning
CallmeSmart
Celsa
Chessbrains
Cisco
Common Root, Smeltedigelen
Converse Rubbertracks Studio
Den fyrste song

2014
2014
2014
2013
2014
2014
2012
2014
2014
2014

Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Spillefilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Dokumentar
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Kortfilm/
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Dokumentar
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Dokumentar
Dokumentar
Kortfilm/
novellefilm
Spillefilm
Dokumentar
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm

Produsent
Produsent
Regissør
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Regissør
Produsent
Regissør
Produsent
Regissør/
produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Samprodusent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Regissør

NEWS ON REQUEST AS
SIIVET AS
NORDKAPPFILM
VINTERFILM TROND BREDE ANDERSEN

Nordland
Finnmark
Finnmark
Troms

Den siste marsjen
Den store kjærligheten
Det akutte mennesket
Det lengste løpet

2013
2012
2011
2011

REIN FILM AS

Finnmark

Det syke dyret

2014

MIRAGE FILM
NEWS ON REQUEST AS
NEWS ON REQUEST AS

Troms
Nordland
Nordland

Det usagte i jordbærlandet
Div. oppdragsfilm
Div. oppdragsfilm

2014
2012
2013

novellefilm
Dokumentar
Dokumentar
Dokumentar
Dokumentar
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm

NEWS ON REQUEST AS
SAFI
SAFI

Nordland
Troms
Troms

2014
2013
2013

Oppdragsfilm
Dokumentar
Dokumentar

Produsent
Produsent
Produsent

SCHIRMER FILM

Troms

Div. oppdragsfilm
Dokumentar 1
Dokumentar 2
Dokumentar om kommunen til Kvænangens 150
års jubileum

2013

Produsent

REIN FILM AS

Finnmark

Down in the city

2013

NICOLAYSEN FILM AS
POMOR FILM AS
POLAR FILM OG TV AS

Finnmark
Troms
Finnmark

Dragedrømmer
Drømmen om Britannia
Drømmen om Finnmarksløpet

2014
2013
2013

FABELFJORD AS
TAPPELUFT PICTURES AS
WARHOLM FILM (2)
TAPPELUFT PICTURES AS
F(X) PRODUKSJONER
FILMVERKSTEDET RAGNHILDUR
ASVALDSDOTTIR
VERK AS

Troms
Finnmark
Nordland
Finnmark
Troms/ Oslo

Dunder
Død Snø 2
Eksperimentserie for NRK Newton (episode 1-6)
Elevator
En prest og en plage

2014
2014
2011
2011
2014

Oppdragsfilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
Dokumentar
Dokumentar
Kortfilm/
novellefilm
Spillefilm
TV-produksjon
Spillefilm
Dokumentar

Finnmark
Finnmark

Endringer
ENI

2012
2013

Oppdragsfilm
Oppdragsfilm

Produsent
Regissør
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Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent

Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent

MER FILM AS
JAB FILM JOHN ARVID BERGER
EILIF BREMER LANDSEND

Troms
Troms
Troms

Et Ekteskap
Even that void
F.A.C.E. - Alive

2011
2012
2014

ISAK GJERTSEN ANIMATION

Nordland

Fall Glide

2014

HANSEN POTET & INFORMASJON

Nordland

Fallet

2014

NORDKAPPFILM

Finnmark

Family tradition

2014

FILMSKAPER EMILIE BLICHFELDT
GOVAS FILM OG MEDIAPRODUKSJON AS
MORRDI PRODUKSJON AS
POLARFILM & TV AS
WARHOLM FILM (2)
WARHOLM FILM (2)
FABELFJORD AS
TV PRODUSENTEN AS
ARCTIC VIDEOSTUDIO HUGO LILLENG

Troms
Finnmark
Nordland
Finnmark
Nordland
Nordland
Troms
Troms
Finnmark

Fargelære
Fargene og Livet
Fauske kommune
Finnmarksløpet for første gang
Forskerfabrikkens sommerskole 2012
Forskerfabrikkens sommerskole 2013
Forskningsrådet region
Fortielsen
Fra mørketid til midnattsol

2011
2014
2013
2011
2012
2013
2014
2012
2013

TONI NORDLI LOLFILM

Troms

Frostbitt

2014

ORIGINAL FILM AS (OVERFØRT FRA CC IND)
EIRA FILM AS

Troms
Troms

Ghost Radio Hunter
Glassdukkene

2013
2013

NEWS ON REQUEST AS
MEDIA 3 RANA AS
GRAPE FILM
VERK AS
VERK AS
NICOLAYSEN FILM AS

Nordland
Nordland
Troms
Finnmark
Finnmark
Finnmark

God maskingeværlyd
Grieg Star
Grunnlovsjubileet Fylkesmannen
Hammerfest VGS
Hammerfestingen
Han og ho

2012
2014
2014
2013
2013
2013
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Kortfilm/
novellefilm
Spillefilm
Oppdragsfilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
Dokumentar
Oppdragsfilm
TV-produksjon
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Dokumentar
Reklamefilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
Spillefilm
Kortfilm/
novellefilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Kortfilm/

Produsent
Produsent
Regissør
Produsent
Produsent
Regissør
Regissør
Produsent
Produsent
Regissør
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Produsent/
regissør
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Regissør
Regissør

SWEET FILMS AS
TAPPELUFT PICTURES AS
MER FILM AS
TAPPELUFT PICTURES AS
TAPPELUFT PICTURES AS
ORIGINALFILM AS
FILMVERKSTEDET RAGNHILDUR
ASVALDSDOTTIR
TUNDRA FILM AS

Troms
Finnmark
Troms
Finnmark
Finnmark
Troms

Heart of Bruno Wizard
Hellfjord
Her er Harold
Hjelp vi er i Filmbransjen
Hjelp vi er russ
Hjerterått

2013
2012
2014
2011
2011
2013

Finnmark
Troms

Hogna
Home Made

2011
2013

FILMSKAPER EMILIE BLICHFELDT

Troms

How do you like my hair?

2013

ISAK GJERTSEN ANIMATION
DAVID KINSELLA
FERSK FILM

Nordland
Nordland
Troms

Husk At Livet Går Fort
Hviskerne
Hvit Kråke

2013
2014
2012

REIN FILM AS
SYDEN FILMPRODUKSJON FREDRIK
MORTENSEN
WEGGEFILMS INGE WEGGE
NICOLAYSEN FILM AS
JULEV FILM AS
JAB FILM JOHN ARVID BERGER
SE NOR AS
MER FILM AS
VERK AS
KAUTOKEINO FILM AS
WARHOLM FILM (2)
NICOLAYSEN FILM AS
MADAME LISBET
EILIF BREMER LANDSEND

Finnmark

I grenseland

2014

novellefilm
Dokumentar
TV-produksjon
Spillefilm
Spillefilm
Spillefilm
TV-produksjon
Kortfilm/
novellefilm
Oppdragsfilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
Dokumentar
Dokumentar
Kortfilm/
novellefilm

Troms
Nordland
Finnmark
Nordland
Troms
Nordland
Troms
Finnmark
Finnmark
Nordland
Finnmark
Troms
Troms

Ikke Tilsett Vann
Innslag til Ut i Naturen
Innvandrere og entrepenørskap
Jadudah - Red
Jag stannar tiden
Jan Mayen
Jeg er din
Jernteppet
Joik
Jubileumsfilm Lofotprodukt AS
Kalde føtter - Glødende hjerter
Kammermusik fra himmelriget
Kan du komme ned og hente meg - Kartellet

2013
2014
2014
2014
2013
2012
2013
2014
2013
2014
2014
2014
2014

Reklamefilm
TV-produksjon
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Dokumentar
Dokumentar
Spillefilm
Reklamefilm
Dokumentar
Oppdragsfilm
TV-produksjon
Dokumentar
Oppdragsfilm
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Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Regissør
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Regissør
Regissør
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Produsent
Produsent
Regissør
Regissør
Regissør

ORTO POLARE AS
Finnmark
GOVAS FILM OG MEDIAPRODUKSJON AS Finnmark
TAPPELUFT PICTURES AS
Finnmark

Karenina and I
Kasta på land
Kill Buljo 2

2014
2011
2013

Produsent
Produsent
Produsent

2013

Dokumentar
Dokumentar
Spillefilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm

NORDKAPPFILM

Finnmark

Kirken den er et gamelt hus

2011

VERK AS

Finnmark

Kisses in Zocalo

NICOLAYSEN FILM AS

Finnmark

2014

Dokumentar

Produsent

Troms
Nordland
Troms
Finnmark
Finnmark
Troms
Finnmark

Kofta & Kilten
Kong Lear - Teaser til Hålogaland Teaters
oppsetning
Konsertfilm gitarkameratene
Kuleenter 2
Kulturnæringer i Berlevåg
Kystreise
La Boheme opera
Lebesby kommune

SCHIRMER FILM
NEWS ON REQUEST AS
RELATION04 MEDIA AS
REIN FILM AS
REIN FILM AS
GRAPE FILM
ARCTIC VIDEOSTUDIO HUGO LILLENG

2014
2011
2011
2013
2014
2012
2014

Produsent
Produsent
Regissør
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent

ORIGINALFILM AS

Troms

Levis Hest

2011

NORDKAPPFILM

Finnmark

Livets Røst

2013

VITAKUBEN FILM

Troms

Lofoten film-laida lertxundi

2013

SCHIRMER FILM
NEWS ON REQUEST AS
POMOR FILM AS
GRAPE FILM
HANSEN POTET & INFORMASJON
REIN FILM AS
EILIF BREMER LANDSEND

Troms
Nordland
Troms
Troms
Nordland
Finnmark
Troms

Lyngen, Or a Mountainous Experience
Låtskriver Halvdan Sivertsen
Mad ship
Magga museumsfilm til New York
Mange ulike reklamefilmer og oppdragsfilm
Mannen som stoppa Hurtigruta
Mara & the inner strangeness - SHE

2013
2014
2012
2014
2014
2014
2011

MORRDI PRODUKSJON AS

Nordland

Midt Winter

2014

Reklamefilm
TV-produksjon
Dokumentar
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
TV-produksjon
Spillefilm
Oppdragsfilm
Reklamefilm
Reklamefilm
Oppdragsfilm
Kortfilm/
novellefilm
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Produsent
Regissør

Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Produsent

JAB FILM JOHN ARVID BERGER

Troms

Min elskede

2011

NORDKAPPFILM
JAB FILM JOHN ARVID BERGER
MER FILM AS

Finnmark
Troms
Troms

Min hatt har minst 3 kanter
Monsterman
Mot Naturen

2014
2014
2014

NORDKAPPFILM
ORTO POLARE AS
PUSH MEDIA DA
WEGGEFILMS INGE WEGGE
WEGGEFILMS INGE WEGGE
KAUTOKEINO FILM AS
GRAPE FILM
ORIGINALFILM
KAUTOKEINO FILM AS
POMOR FILM AS

Finnmark
Finnmark
Troms
Nordland
Nordland
Finnmark
Troms
Troms
Finnmark
Troms

My home in honningsvåg
My russia
Nike SB Light Up The City
Nordfor sola
Nordic Naturals, True North
Nordkapp Havn
Nordlys pilot museumsfilm
Nordlysets gåte
North Cape TS Shipping
Någon annanstans i Sverige

2014
2014
2014
2011
2013
2012
2014
2014
2012
2011

TUNDRA FILM AS

Troms

Olga - til mine venner

2013

MORRDI PRODUKSJON AS

Nordland
Finnmark/
Oslo
Oslo

Om Hundre år

2011

Om kjæresten min

2013

ARDAGH PRODUCTIONS
FILMKAMERATENE AS
REIN FILM AS
WARHOLM FILM (2)

Nordland
Oslo/ Nordland
Finnmark
Nordland

One Breath
Operasjon Arktis
Opplev Trollheimen
Opplæringsfilm Lofotprodukt AS

2015
2014
2012
2013

HAVARD FOSSUM FILM
MORRDI PRODUKSJON AS
SCHIRMER FILM
PERMAFROST FILM AS

Troms
Nordland
Troms
Troms

Over to you, Trygve
Parkenfestivalen
Patagonia - Winter on the other side
Permafrost

2011
2014
2014
2014

ELLEN LUNDBY MEDIA
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Dokumentar
Kortfilm/
novellefilm
Dokumentar
Spillefilm
Kortfilm/
novellefilm
TV-produksjon
Oppdragsfilm
Dokumentar
Reklamefilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Dokumentar
Oppdragsfilm
Spillefilm

Produsent
Produsent
Samprodusent
Produsent
Regissør
Produsent
Regissør
Regissør
Produsent
Manus
Produsent
Produsent
Manus
Produsent

Dokumentar
Kortfilm/
novellefilm

Produsent

Dokumentar
Kortfilm/
novellefilm
Spillefilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Kortfilm/
novellefilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Spillefilm

Prod/regi

Produsent

Prod/regi
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Produsent
Produsent
Produsent

NORDKAPPFILM
TAPPELUFT PICTURES AS
WARHOLM FILM (2)
ARDAGH FILMS

Finnmark
Finnmark
Nordland
Nordland

Pilot til Lengsel etter nåtid
Pornopung
Presentasjonsfilm Lofotprodukt AS
På Grensen

2011
2013
2013
2014

ALEXANDER NORDAAS

Nordland

Rallskanken

2014

VERK AS
KAUTOKEINO FILM AS
VILLA LOFOTEN AS
SAFI
SAFI
SAFI

Finnmark
Finnmark
Nordland
Troms
Troms
Troms

Red
Reindrift
Reisen gjennom Lofoten
reklame 1
reklame 2
reklame 3

2014
2014
2013
2014
2014
2014

WARHOLM FILM (2)
WARHOLM FILM (2)
NICOLAYSEN FILM AS

Nordland
Nordland
Finnmark

Reklamefilm Lofotsenteret
Reklamefilm Sport1
Reklamefilmer UiT

2013
2014
2014

FERSKFILM

Troms

WARHOLM FILM (2)
WARHOLM FILM (2)

Nordland
Nordland

Renegade
2013
Reportasje om rein og vindkraft, NRK Schrødingers
Katt
2012
Reportasje, VM i skreifiske
2014

NORDKAPPFILM
FABELFJORD AS
RELATION04 MEDIA AS
MER FILM AS
NEWS ON REQUEST AS
SCHIRMER FILM
HAVARD FOSSUM FILM
FERSK FILM

Finnmark
Troms
Troms
Troms
Nordland
Troms
Troms
Troms

Rocky top
Sagene om nordområdene
Salt & Pepper
Sanatoriet
Sangen som reddet mitt liv
Searching for Spines - Alaska
Secondhand Land
Shakedown 1992

2014
2013
2012
2014
2013
2013
2012
2014
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Kortfilm/
novellefilm
Spillefilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
Oppdragsfilm
Dokumentar
Reklamefilm
Reklamefilm
Reklamefilm

Regissør
Produsent
Produsent
Regissør
Regissør
Regissør
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Produsent

Oppdragsfilm
Reklamefilm
Reklamefilm
Kortfilm/
novellefilm

Produsent
Produsent
Regissør

TV-produksjon
TV-produksjon
Kortfilm/
novellefilm
Oppdragsfilm
Dokumentar
Dokumentar
Dokumentar
Dokumentar
Dokumentar
Kortfilm/

Produsent
Produsent

Produsent

Regissør
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Produsent

novellefilm
VINTERPRODUKSJONER KJETIL ENGH
AASEN

Troms

Simulator/Sentience

2014

VILLA LOFOTEN AS
MEDVIND MEDIA AS

Nordland
Troms

Sing lingeling
Sjøsprøyt

2014
2010

NEWS ON REQUEST AS
FILIMO FILM AS
NICOLAYSEN FILM AS

Nordland
Nordland
Finnmark

Skallamann
Skvis
Slagferdig kunst

2011
2012
2013

FILMSKAPER EMILIE BLICHFELDT

Troms

Smed

2013

MANIFESTOFILM AS
NICOLAYSEN FILM AS

Troms
Finnmark

Snapshots
Stemmer i Nord

2011
2013

VILLA LOFOTEN AS
EILIF BREMER LANDSEND
JAB FILM
KAUTOKEINO FILM AS
MEDIA 3 RANA AS
T.A. NYMARK VISUELL
KOMMUNIKASJON
RELATION04 MEDIA AS
TUNDRA FILM AS
ALEXANDER NORDAAS
NEWS ON REQUEST AS
GRAPE FILM

Nordland
Troms
Troms
Finnmark
Nordland

Stjerner over Lofoten
Stup
SUMÉ
SvalexSykehusrevyen

2013
2013
2014
2013
2014

Troms
Troms
Troms
Nordland
Nordland
Troms

Syvogtredvefem
Søsken til Evig Tid
Søstre - 11 år etter
Thale
The Arctic Railway (US)
The Black Rider, Hålogaland Teater

ORIGINAL FILM AS

Troms

SCHIRMER FILM

Troms

Produsent

2013
2013
2014
2012
2013
2011

Spillefilm
Kortfilm/
novellefilm
TV-produksjon
Kortfilm/
novellefilm
Spillefilm
Oppdragsfilm
Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
TV-produksjon
Kortfilm/
novellefilm
Spillefilm
Dokumentar
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Kortfilm/
novellefilm
Dokumentar
Oppdragsfilm
Spillefilm
Dokumentar
Reklamefilm

The chronicles of Polyaris

2014

Dokumentar

Samprodusent

The Gore-Tex Experience Tour, La Grave

2014

Oppdragsfilm

Produsent
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Regissør
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Regissør
Produsent

Produsent
Regissør
Samprodusent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Regissør
Produsent
Produsent

VERK AS
EILIF BREMER LANDSEND
SWEET FILMS AS
DAVID KINSELLA PRODUCTIONS AS
SWEET FILMS AS
RELATION04 MEDIA AS

Finnmark
Troms
Troms
Nordland
Troms
Troms

The National Day
The Northern lies - go out with me tonight
The Pretending Lovers
The Temptress
The Things we do for love
The Tundra Tale

2014
2014
2012
2013
2011
2013

DAVID KINSELLA PRODUCTIONS
ORIGINAL FILM

Nordland
Troms

The Wall
There`s always next season

2014
2014

KRANE MEBY FILM
VILLA LOFOTEN AS
FILIMO FILM AS

Nordland
Nordland
Nordland

Til hånd til hånd til munn
Til lands og til vanns
Til siste hinder

2011
2014
2011

NEWS ON REQUEST AS
TAPPELUFT PICTURES AS

Nordland
Finnmark

Timeglass
Tina & Bettina

2011
2012

NORDKAPPFILM
TAPPELUFT PICTURES AS

Finnmark
Finnmark

Togo jensen 1904-1983
Tomme Tønner 2

2012
2011

SANIOLA PRODUCTIONS

Finnmark

Tran og fløtekarameller

2013

WARHOLM FILM (2)

Nordland

Tre kvinners reise mot frihet (Kvinnekonferansen i
Lofoten)

2014

NEW DAWN
TUNDRA FILM AS
SIIVET AS
MORILD FILM AS
MORRDI PRODUKSJON AS
REIN FILM AS
MORRDI PRODUKSJON AS

Nordland
Troms
Finnmark
Nordland
Nordland
Finnmark
Nordland

True North
Tygg - delfilm
Under en annen himmel
Ungdom i sentrum
Uten grenser
Vake
Valnesfjord

2015
2013
2014
2013
2012
2011
2014
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Kortfilm/
novellefilm
Oppdragsfilm
Spillefilm
Spillefilm
Spillefilm
Dokumentar
Kortfilm/
novellefilm
Dokumentar
Kortfilm/
novellefilm
Dokumentar
Spillefilm
Kortfilm/
novellefilm
Spillefilm
Kortfilm/
novellefilm
Spillefilm
Kortfilm/
novellefilm
Oppdragsfilm
Kortfilm/
novellefilm
Oppdragsfilm
Dokumentar
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm

Regissør
Regissør
Samprodusent
Produsent
Samprodusent
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Regissør
Produsent
Prod/regi
Produsent
Produsent
Regissør
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent
Produsent

MIRAGE FILM

Nordland

Verdensvevde Kropper

2014

KVAAL PRODUCTIONS ANS
JAB FILM JOHN ARVID BERGER

Troms
Troms

Viagra falls
Vindenes hus

2011
2011

VERK AS
REIN FILM AS
MORRDI PRODUKSJON AS

Finnmark
Troms
Nordland

Violence Done Well
Violet Road - Waterproof
VM åpning

2013
2013
2013

NORDKAPPFILM
ARCTIC VIDEOSTUDIO HUGO LILLENG
SIIVET AS

Finnmark
Finnmark
Finnmark

Voice of life - the song
Vågan kommune
Å hoppe før Wirkola

2014
2014
2014
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Kortfilm/
novellefilm
Kortfilm/
novellefilm
Dokumentar
Kortfilm/
novellefilm
Oppdragsfilm
Oppdragsfilm
Kortfilm/
novellefilm
Oppdragsfilm
Dokumentar

Regissør
Produsent
Produsent
Regissør
Produsent
Produsent
Regissør
Produsent
Produsent

Tabell A.4: Filmer som har fått produksjonsstøtte av Internasjonalt Samisk Filmsenter, 2011-2014.
Selskapsnavn
Lars Gøran Petterson
Kautokeino Film
Kautokeino Film
Govas Film
Bauta Film
Joonas Saari
Sámi Kompania
Gjert Rognli
Joonas Saari
Kristin Mellem
Snøfokk Film
Julev Film
Vaski Film
Koala Mutant Production
Kautokeino Film
Freedom from Fear

Filmnavn
Juoigan
Eahparaš
Juoigan giehta
Doppe gávdnojit buorideaddjit/ De gode hjelparan
Orre Biejje
Soajálaččat
Áhkut
Vilges Prošeakta
Čaddam Særnn
Johtti
Ealli guođđá joavkkus
Bonki
My Sister Two Spirited
Áigin
Giehka
Nordlyset ser dig

Produksjonsår
2013
2011
2011
2012

2012
2013
2014
2014
2014
2014
2015

Format
Dokumentar
Kortfilm
Kortfilm
Dokumentar
Dokumentar
Dokumentar
Dokumentar
Kortfilm
Dokumentar
Kortfilm
Kortfilm
Kortfilm
Dokumentar
Kortfilm
Kortfilm
Kortfilm

Govas
Rein Film
Julev Film
Kautokeino Film
Julev Film & Bauta Film
Bauta Film

Ráhkis Bohtal Guođe Mu
Giksašuvvon ealli/The afflicted animal
Áile ja áhkku/Aile and grandmother
Sami Bojá
Edit & Aljosja
Stuorre Vaerie

2014
2014
2014
2014
2014
2014

Dokumentar
Kortfilm
Kortfilm
Kortfilm
Kortfilm
Kortfilm

Nordnorsk Filmproduksjon

Hilbes Biiga/Bad Girl

2014

Kortfilm

Kautokeino Film
Julev Film

Iđit Silba
Ellos Sápmi

2014
2014

Kortfilm
Kortfilm

2013
2012
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