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Oppdrag 
NNFS er en tilrettelegger i Nord-Norge innenfor områdene utvikling og produksjon av 
audiovisuelle verk. Vi skal også bidra til kompetanseheving i filmmiljøet.  

 

Visjon 
Vi skal være en tilgjengelig, synlig og tydelig tilrettelegger for filmmiljøet i Nordland, Troms og 
Finnmark. 
 
Målgrupper 
Hovedmålgruppa for vår virksomhet er den profesjonelle delen av filmbransjen i de tre 
nordligste fylkene. Vi har også et ansvar for arbeid rettet mot unge talenter. 

Mål 

Vi skal: 
1. Bidra til at det lages gode filmer fra regionen. 
2. Utvikle filmbransjen i landsdelen. 
3. Identifisere, tiltrekke og utvikle unge talenter. 
4. Være et naturlig samlingspunkt for hele filmmiljøet i landsdelen 

Tiltak 

1. Filmer 

 Vi skal hele tiden lete etter de beste filmideene, og prioritere prosjekter fra 
produsenter i Nord-Norge.  

 Dersom produsentene ikke holder til i Nord-Norge må prosjektene ha positiv effekt på 
bransjen i landsdelen gjennom engasjement og utvikling av filmarbeidere. Først og 
fremst gjennom hovedfunksjonene manus og regi.  

 Vi skal være aktive rådgivere i filmer der vi har gått inn med tilskudd, og hjelpe til med 
å få dem distribuert til et størst mulig publikum, gjerne i nye kanaler og på nye 
plattformer. 

 
2. Bransje 

 Vi skal profesjonalisere bransjen og gjøre den bærekraftig gjennom 
kompetanseheving og bygging av nasjonale og internasjonale nettverk. 

 I perioden vil satsingsområdene være utvikling av produsenter, klippere, regissører 
og manusforfattere. Regissørene og manusforfattere skal vi utvikle i tett samarbeid 
med filmfondene i regionen. 

 Vi skal gjennom målrettet arbeid styrke andelen kvinnelige regissører og produsenter 
i landsdelen. 

 Vi skal sammen med ISFI utvikle det samiske filmmiljøet i landsdelen. 
 
3. Unge talenter 

 Nordnorsk Filmsenter skal gi unge filmskapere muligheten til å skaffe seg nok 
kunnskap og erfaring til å bli profesjonelle filmarbeidere. 

 Nordnorsk Filmsenter skal samarbeide med etablerte ungdomsfilmmiljøer og aktører i 
Nord-Norge. NNFS arbeider bare direkte mot de største talentene, og samarbeider 
med andre institusjoner om de yngre. 
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