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Årsberetning 2008 

for  
Nordnorsk Filmsenter 

Org.nr 959844852  

Virksomhetens art og lokalisering

 
Selskapet driver Nordnorsk Filmsenter, et kompetanseselskap for filmbransjen i 
Nord-Norge. Selskapet er eiet av de tre nordnorske fylkeskommunene, samt 
Nordkapp kommune. Selskapet er lokalisert i Honningsvåg.  

Resultat og balanse

 

Selskapet hadde et driftsunderskudd for 2008 på kr 59.568,- 
Balanse og noter er beskrevet i selskapet årsrapport for 2008  

Rettvisende oversikt

 

Selskapets omsetning består av driftsmidler fra eierne. I tillegg forvalter selskapet 
statens produksjonsmidler til filmproduksjon i Nord-Norge. 
Selskapet vil fortsette sin drift 2009 og årene framover. Selskapets likviditet er bra.   

Arbeidsmiljø/ytre miljø

 

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak 
for arbeidsmiljøet. Ansatte i selskapet har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i 
forbindelse med utførelse av arbeidet.  
Sykefraværet er lavt og det er ikke innmeldt fravær som er relatert til virksomhetens 
oppgaver. 
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø  

Likestilling

 

Bedriften har to ansatte som er kvinner. Styret består av 6 medlemmer hvorav 3 er 
kvinner.  

Andre forhold

 

Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang 
som har betydning for selskapets stilling og resultat.  

Honningsvåg 31 mars 2009 
Styret i Nordnorsk Filmsenter AS             

Kjell-Are Johansen   Ivar Hartviksen  Lillian M. Sund 
styreleder                             styremedlem             styremedlem         

Åsa Simma    John Arne Andersen               Mona Steffensen 
styremedlem    styremedlem    styremedlem  
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Å R E T  2008 

Året 2008 har vært et svært positivt år for Nordnorsk Filmsenter og for nordnorsk filmbransje. 
Nordnorske kortfilmer har slått igjennom både nasjonalt og internasjonalt. Bransjen i Nord-Norge har 
begynt å samarbeide på nye måter og det er et stort tilfang av talent som springer ut i landsdelen.  

Nord-Norge står foran store utfordringer og endringer som porten til det sirkumpolare nord. Kunst er 
et verktøy for mennesker til å forstå og fortolke sin samtid. Dette stiller krav om en aktiv og våken 
filmbransje som bør få muskler nok til å spille en rolle i endringa av Nord-Norge. For å klare dette 
trenger den nordnorske filmbransjen et sterkt Nordnorsk Filmsenter.  

De viktigste oppgavene for Nordnorsk Filmsenter er å dyrke fram og stimulere til økt kvalitet og økt 
omfang på nordnorsk filmproduksjon. Vi har et særlig ansvar for kort-og dokumentarfilm, for 
bransjeutvikling og for tiltak for barn og unge.  

I 2008 høstet NNFS konkrete resultater av sin satsing på nyskrevet fiksjon. Våre 
kortfilmkonkurranser har resultert i 4 ferdigproduserte kortfilmer som skal være åpningsarrangement 
for Film fra Nord under Tromsø Internasjonale Film Festival i 2009. I tillegg har det i 2008, med 
støtte fra NNFS, blitt produsert og ferdigstilt 4 andre kortfilmer som også vil bli vist under Film fra 
Nord programmet på TIFF.  

Også nasjonalt og internasjonalt har nordnorsk film høstet anerkjennelse. 
Kortfilmen Varde, produsert av Originalfilm i Tromsø og regissert av Tromsøjenta Hanne Larsen 
vant både en norsk Amandapris og pris for beste kortfilm under Palm Springs Film Festival i USA. 
Flere av våre dokumentarfilmer har vunnet internasjonale priser, bl a på Aljazeera FilmFestival.  

Når det gjelder dokumentarfilm om nordområdene, har NNFS tatt initiativ til det første faste 
internasjonale pitcheforum for finansiering og coproduksjon i Norden. Below ZERO arrangeres i 
samarbeid med EDN, European Documentary Network og FilmCamp. Over 30 prosjekter fra hele 
verden ble påmeldt og 12 prosjekter skal delta i dette første forumet som finner sted i Tromsø 15-17 
januar 2009. Below ZERO vil bli et fast årlig pitcheforum på linje med de andre som finner sted bl.a. i 
Tessaloniki og Barcelona. Temaet for Below ZERO er livet nord for Polarsirkelen.  

Nordnorsk Filmsenter har styrket sitt filmfaglige lederskap gjennom  2008 og skapt en optimisme i 
den nordnorske filmbransjen. Vi konsentrerer vår virksomhet omkring den uavhengige kunstneriske 
filmen. Vårt hovedfokus ligger på å få fram talenter og sørge for at viktige nordnorske filmer blir 
utviklet og produsert. Gjennom produksjonstilskudd, kompetanseheving og bransjeutviklingstiltak er 
vi med å realisere målet om en aktiv regional filmproduksjon i Norge. Vår talentutvikling på kortfilm 
fremmer på sikt også målet om å få til en større spillefilmproduksjon i nord. Flere spillefilmer og 
større TV-serier ble produsert i landsdelen og dette ga nordnorske filmfolk store oppgaver. 
NNFS har et spesielt ansvar for å stimulere og støtte samisk filmproduksjon. Vi har gitt utviklings- og 
produksjonsmidler til flere slike prosjekter i 2008 enn noen ganger tidligere.  

Film produsert i Nord-Norge utgjør en viktig del av det totale filmbildet i Norge. Med dette som 
utgangspunkt, arbeider styret i Nordnorsk Filmsenter AS for å forme et filmsenter som gavner 
filmmiljøet i Nord-Norge, og på best mulig måte legge opp til en drift som oppfyller senterets mål og 
hovedoppgaver. Styret takker for samarbeidet med eiere og brukere av senteret i 2008 og ser fram 
til videre utvikling av forbindelsene i kommende år  

Honningsvåg, Mars 2009 
Styret i Nordnorsk Filmsenter AS   

Kjell-Are Johansen   Ivar Hartviksen   Lillian M. Sund 
styreleder                             styremedlem             styremedlem  

Åsa Simma    John Arne Andersen                    Mona Steffensen 
styremedlem    styremedlem    styremedlem
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GG 
1. INNLEDNING 
Denne rapporten/årsberetningen fra Nordnorsk Filmsenter AS bygger på Kulturdepartementets krav 
til resultatrapportering samt tildelingsbrevet for 2008. Likeså tilfredsstiller den vedtektenes og 
aksjelovens krav til årsberetning for senteret.  

Nordnorsk Filmsenter fordeler støtte til produksjon av kortfilm og dokumentarfilm og har ansvar for 
kompetanseutvikling, samisk film, samt tiltak for barn og unge. Denne rapporten vil forsøke å 
anskueliggjøre hele aktiviteten til senteret. Vi presenterer målsettinger, resultater og utfordringer 
framover. Regnskap med balanse og oversikt over bevilgninger og status for 
produksjonsutbetalinger, er inkludert i denne beretningen.   

2. OM NORDNORSK FILMSENTER 
Nordnorsk Filmsenter er landets eldste filmsenter. Etter en 2 års prøveperiode kom senteret i 
ordinær drift i 1981. Senteret eies av Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark 
fylkeskommune og Nordkapp kommune som vertskommune. Nordnorsk Filmsenter AS er en av 
institusjonene som omfattes av den nordnorske kulturavtalen. Avtalen er nå under omfattende 
revidering. Filmsenterets administrasjon ligger i Honningsvåg.  

Fra 1995 ble Nordnorsk Filmsenter knutepunktinstitusjon for film. 
Fra 1997 har filmsenteret hatt fast tilknyttet filmkonsulent på lik linje med Norsk Filmfond og fra  
2000 ble styresammensetningen endret ved at brukerorganisasjonene (Norsk Filmforbund avd. 
Nord-Norge, Samisk Filmforbund og Produsentforeningen) ble representert.  

Filmsenterets oppgaver i dag er å fordele statsstøtte til filmproduksjoner etter søknad, og være 
behjelpelig med faglig bistand og veiledning for produksjonsmiljøet i landsdelen. Filmsenteret gir 
utviklingsstøtte til prosjekt, og bevilger stipend til filmarbeidere fra landsdelen, med målsetting om å 
heve kompetansenivået på ulike fagfunksjoner innen filmfaget. Nordnorsk Filmsenter skal også drive 
distribusjon, markedsføring, informasjon samt opplæring av profesjonelle filmarbeidere. I tillegg har 
Nordnorsk filmsenter et spesielt ansvar for at barn og ungdom lærer om film som medium og 
filmsenteret har i henhold til st. prop. 1 ansvaret for satningen på utvikling av samisk film.  

Staten har sagt opp avtalen om NNFS som knutepunktinstitusjon. Fra 2010 vil derfor eierne stå 
alene om ansvaret for driften av NNFS. Staten opprettholder sitt engasjement med tilskudd til 
produksjon og utvikling.   

3. Organisasjonen 
Styret 
Styret har følgende sammensetning etter Generalforsamling 6. juni 2008:  

      
Leder:  Kjell Are Johansen        Statens repr. 
Nestleder:

 

Lillian Mathisen Sund   Fylkeskomm. Repr. 
Medlem: Åsa Simma                 Samisk Filmforbund 

Personlig vara: Anna Anita Hætta Guttorm 
Medlem:  Ivar Hartviksen           Norsk Filmforbund avd. Nord-Norge 

Personlig vara: Anniken Hoel 
Medlem Mona Steffensen Produsentforeningen 

Personlig vara: Tomas Evjen 
Medlem:  John Arne Andersen Nordkapp Kommune 
1. vara Ann Jorid Henriksen  
2. vara Inger-Anne Dokken  
3. vara Martin Næss  

 

Styret i Nordnorsk Filmsenter er at aktivt styre der medlemmene engasjerer seg også utover 
møteplanet. Styremedlemmene bistår filmsenteret innenfor sine kompetanseområder. 
Styret har avholdt 8 møter i 2008 og behandlet 46 saker. 4 av møtene har vært avholdt på telefon, 1 
på e-post og 3 fysiske møter. Viktige saker som er behandlet i 2008: Ansettelse av filmfaglig 
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direktør, organisasjonsendringer, bemmaningsreduksjon for å redusere driftskostnadene og øke 
støtten til utvikling og produksjon.  
Videre har styret behandlet årsbudsjett, årsregnskap, årsrapport og fortløpende kvartalsrapporter i 
henhold til aksjeloven. Styret har vedtatt produksjonsstøtte og utviklingsstøtte etter innstilling fra 
filmfaglig direktør. Styret vedtok også fortsatt satsing på fiksjon og manusutvikling.  

GENERALFORSAMLINGEN FOR 2008 
Nordnorsk Filmsenter avholdt generalforsamling 6. juni 2008 på Fylkeshuset i Tromsø  

Eiersiden var representert med følgende personer: 
Nordland Fylkeskommune :  Stig Olsen   1 aksje 
Troms Fylkeskommune:  Pia Svensgaard   1 aksje 
Finnmark Fylkeskommune:  Kåre Simensen   1 aksje   
Nordkapp kommune:   Kåre Simensen (etter fullmakt) 1 aksje  
Fra styret møtte:   
Kjell Are Johansen, styreleder og Hans Eirik Voktor, filmfaglig direktør 
Det møtte ingen fra Kirke-og Kulturdepartementet.   

Generalforsamlingen godkjente årsberetning, resultatregnskap, balanse, styrets og revisors 
beretning, og anvendelse av overskudd. Styret framla som del av årsberetningen resultatrapporten 
for 2007.  

ORGANISASJON/ANSATTE 
Administrasjon 
Stilling   Navn            Tiltrådt/sluttet

 

Filmfaglig direktør Hans Eirik Voktor  01.08.07 

 

01.08.08 
Innleid konsulent Hans Eirik Voktor  01.08.08  d.d 
Filmfaglig direktør Eva Charlotte Nilsen  23.10.08  d.d 
Adm.konsulent  Gøril Vian   31.10.94 - d.d  

Renhold leies av BarentsRent AS   

SAMARBEIDSPARTNERE   
Nordnorsk Filmsenter AS har gjennom sin mangeårige drift, tilknyttet seg mange nære 
samarbeidspartnere, som en bærer veksler på i ulike sammenhenger og fungerer som nettverk både 
faglig - og i regulær drift. Under vil en omtale de organisasjoner og institusjoner senteret har hatt 
mest samarbeid med i 2008.  

Bransjen:  
Norsk Filmforbund avd. Nord-Norge   
Samisk Filmforbund 
Norsk Produsentforening, avdeling Nord-Norge  

Eierne: 
Finnmark fylkeskommune v/ kultur og idrettssjefen har på vegne av eierne 
"kontaktansvaret" ovenfor Nordnorsk Filmsenter AS mellom hver generalforsamling.  
Nordkapp Kommune er vertskommune for filmsenteret 
Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner  

Staten: 
Kultur- og kirkedepartementet 
Norsk Filminstitutt og Norsk Filmutvikling   
Nasjonalbiblioteket avd. Rana/ NorskFilminstitutt  

Nordnorske aktører:  
FilmCamp Målselv 
Kunst og filmfagskolen i Kabelvåg  



 

                                    Årsrapport 2008  

 

7

 
Festivaler: 

TIFF  Tromsø Internasjonale FilmFestival 
Nordkapp Filmfestival 
Samisk Filmfestival  
Ungdomsfilmfestivaler: NUFF, Laterna Magica etc 
Festspillene i Nord-Norge FINN  

Regionalt samarbeid: 
FILMREG - Samarbeidsorgan mellom alle de regionale filmsentre og filmfond   

Nordiske samarbeidspartnere 
Filmpool Nord i Luleå og POEM i Oulu    

INFORMASJON OG KONTAKT  

     FILM I NORD          

Åpnings-side på Nordnorsk Filmsenter sin blogg  

Høsten 2007 ble det etablert en blogg under www.filminord.net som er videreført i 2008. 
Denne viser seg å være en viktig kommunikasjonskanal mellom bransjen, filmfaglig direktør og 
styret. Her har større saker vært drøftet før sakene har blitt tatt videre inn i styret. 
Bransjen har fri tilgang til å legge ut sine meninger og reise nye diskusjonstema.  

Filmsenteret distribuerer dessuten informasjon per e-post til filmarbeidere, produsenter og media. 
Årsrapport ble distribuert på regulær måte, og de ulike produksjonstildelingene blir publisert ved 
pressemeldinger. 
Utlysning av midler til produksjon, utviklingsmidler og stipend blir annonsert i de største avisene i 
landsdelen og i filmtidskrift. Generell informasjon om filmsenteret og katalogen er i sin helhet lagt ut 
på egen web-side på Internett.    

http://www.filminord.net
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4. RESULTATDEL  
Resultatbeskrivelser generelt  

Institusjonens samlede virksomhet  

Den samlede virksomhet for Nordnorsk Filmsenter AS omfatter både produksjonsbevilgning og 
midler til drift av senteret. Når det gjelder produksjonsmidlene for 2008 var bevilgningspotten på  kr. 
3.428 000, samme beløp som i 2007.  
Ut av dette ble det gitt tilsagn til 35 ulike prosjekter, herav 20 produksjoner og 18 utviklingsprosjekt. 
Totalt utgjorde søknadssummen i 2008 til filmsenterets produksjonsfond kr.14.609.676.  

Nordnorsk Filmsenter fikk tildelt Kr 2.789 000 fra Kultur- og kirkedepartementet til drift som også 
utgjorde det samme som året før. Vi viser ellers til egen omtale av produksjonsregnskapet med 
tabeller og rapportering senere i beskrivelsen. Når det gjelder senterets økonomiske drift er dette 
også omtalt senere i rapporten under kapittelet om regnskap.  

2008 var et aktivt år for film for landsdelen, særlig gjennom initierte prosjekt på fiksjonssiden.  
Dette er starten på et langsiktig arbeid som må fortsette i flere år. Midlene fra produksjonsfondet er 
benyttet på en god måte, som har gitt resultater i henhold til de mål og krav, som er satt fra 
bevilgningsmyndighetene til bruken av pengene.  

Ut fra de midler senteret har hatt til disposisjon dette året, er man meget godt fornøyd med de 
resultater dette har gitt i form av tiltak for å nå de målsettinger som er satt for virksomheten.  
For å styrke midlene til produksjon i Nord-Norge har filmsenteret gjort en stor omorganisering.  
4 stillinger er redusert til 2. Direktørstilling og konsulentstilling er slått sammen til en stilling som nå 
heter filmfaglig direktør. Dette har frigitt midler til produksjon som kommer produsentene og 
filmprosjektene til gode. Men det har også redusert kapasiteten slik at det er en del oppgaver vi ikke 
har mulighet til å gjennomføre med så stor innsats som vi gjerne ville.     

Bare vær, Marianne Eyde  
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Resultatbeskrivelser relatert til mål  

Vi beskriver resultatene for NNFS i forhold til vår egen formålsparagraf og målene for Regional 
filmsatsing i St.prp.nr1 (2008-2009) som er referert i tilsagnsbrevet av 17/2-09 
Resultatene fra NNFS er ikke målbare i henhold til kriterier for produksjon og visning av spillefilm 
som ligger utenfor vårt virkeområde.  

Vi beskriver resultatoppnåelse i forhold til denne formålsparagrafen og til målet for statens 
filmpolitikk beskrevet i St.prp.nr1:  

1.Styrket produksjon    

NNFS har innenfor sine rammer styrket produksjonen i Nord-Norge. Vi har brukt større del av 
tildelingene til produksjon og mindre til administrasjon. Vi har satset sterkt på talentutvikling gjennom 
manus-og regikurs. Det ble i løpet av 2008 ferdigstilt 17 filmer, hvorav 9 dokumentarer og 8 
kortfilmer. Bevilgningene fra NNFS har utløst annen finansiering som muliggjør realisering av filmer. 
Den nordnorske kortfilm-og dokumentarfilmbransjen har foreløpig liten andel private investeringer og 
lave markedsinntekter. Dette er noen av utfordringene framover for nordnorsk filmbransje.  

Utvikling i tallet på kort-og dokumentarfilmproduksjoner som har fått støtte fra Nordnorsk 
Filmsenter AS fra 1998 til 2008  

-98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 Sum 
Antall bevilgninger

 

10 8 17 15 11 24 23 17 21 17 20 191 
Herav samiske 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2 5 25 

 

I dette tiåret har tilskuddet fra Staten til produksjon av film ligget omtrent uendret, mens antallet 
filmer produsert er over fordoblet. For å øke omfang og kvalitet på nordnorsk film må det arbeides 
for å sikre bedre og bredere finansiering av filmene.  

2. Solid publikumsoppslutning  

   
De filmer NNFS støtter har ikke kinolengde og vises derfor sjelden på ordinær kino. 
Men filmene er flittig brukt på festivaler i inn og utland. Mange brukes i undervisning i den kulturelle 
skolesekken og de leies ut til filmklubber og lokale arrangementer i hele Nord-Norge. 
Det er fortsatt stor oppslutning om Film fra Nord-programmet under TIFF. I 2008 ble det vist 7 filmer  
som var delfiansiert av oss. I 2009 skal det vises 12 filmer som var støttet av NNFS.  
Vi har samarbeid med Samisk filmfestival som ofte setter opp produksjoner støttet av NNFS. 
Tidligere har vi hatt et visningsprogram under Festspillene i Nord-Norge i Harstad, på Riddu Riddu-
festivalen og under Mørke NU i Bodø. Vi arbeider for å gjenoppta slike visninger i alle tre fylker.  
Det ligger et visnigspotensiale som nok ikke helt er tatt ut ved andre kulturmønstringer i landsdelen.    

Nordnorsk Filmsenter A/S har til formål å opprettholde og utvikle den nordnorske filmproduksjonen. 
Dette innebærer å styrke fagkunnskapene innenfor området levende bilder, såvel blant befolkningen som filmarbeidere  
og å arbeide for bevisstgjøring om film som kunstnerisk uttrykk, samt virksomhet som står i denne forbindelse. 
Videre skal Nordnorsk Filmsenter AS kanalisere de statlige produksjonsmidlene til profesjonelle filmarbeidere for  
produksjon av filmprosjekter innen fiksjons-, dokumentar og animasjonsfilm i selskapets geografiske dekningsområde. 

 

Målet er et mangfold av film- og fjernsynsproduksjoner basert på norsk språk, kultur og samfunnsforhold, som er 
anerkjent for høy kvalitet, kunstnerisk dristighet og nyskapning, og som utfordrer og når et stort publikum i Norge og 
internasjonalt. Dette skal nås gjennom:           

 

Et sterkt produksjonsmiljø, med økt talentutvikling, profesjonalitet og kontinuitet i alle deler av produksjonen 
en økonomisk solid bransje gjennom effektive og målrettede tilskuddsordninger, økte private investeringer og økte 
markedsinntekter. 

 

Minst 3 mill. besøkende på norske filmer, tilsvarende 25 pst. av kinomarkedet.15 pst. norsk andel av dvd-markedet og 
klikkefilmmarkedet. eksport av norsk film og tv-drama doblet innen 2010 
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Mål 1: Minst 1 nordnorsk film skal vises på en internasjonal filmfestival

  
3. Kvalitet og mangfold        

Listen over ferdigstilte filmer for 2008 viser et stort mangfold. Her er filmer om samiske, kvenske og 
internasjonale spørsmål. 8 kortfilmer fra originalskrevet manus og dokumentarfilmer som 
eksperimenterer i blandingsfeltet dokumentar/animasjon.   

Vi har gjennomsnittlig hatt ca 30% kvinner i nøkkelposisjoner. Kvinnenandelen er atskillig høyere i 
dokumentarprosjektene. 
Nordnorske filmer har de siste årene vært vist på et utall festivaler i i inn- og utland og vunnet priser.  

4. Filmkultur for alle  

Vi har ansvaret for ikke-kommersiell distribusjon av nordnorske filmer som vi har støttet. 
Vi leier ut filmene vi har støttet til festivaler, filmklubber, lokalarenaer etc  

NNFS setter klare betingelser for at produsenttene må ha utviklet en distribusjonsplan i sine 
dokumentarfilm-søknader. De aller fleste dokumentarfilmer vi har støttet, er vist i NRK eller TV2. 
Mange kan også vise til omfattende internasjonal TV-distribusjon. Distribusjon via DVD-salg og 
klikke-film er på vei opp. NNFS arbeider dessuten med et prosjekt i samarbeid med 
Nasjonalbibliotket om sikring av den nordnorske filmarven   

NNFS satte disse målene for egen virksomhet i 2008: 
NORDNORSK FILM UT I VERDEN  

Resultatet for 2008 er langt bedre. Minst ti filmer er vist på internasjonale festivaler, for eks:  

Varde, Originalfilm, vist på Palm Springs International Short Film Festival  

The firekeepers, Sonar film, vist på en rekke festivaler bl.a. i Finland, Italia, Nepal, Mokva, Taiwan   

Betrakterens øye  Skulpturlandskap Nordland, Rampelys as, vist på IDFA i Montreal, Canada  

Edderkopen bakeri, Sweet films, Warsawa intl Film Festival, skal også vises på Short Short i Tokyo  

Mr Mustache, f(x),  vist i Toronto, Amsterdam, Iran, Los Angeles  

Vinterland, 4 ½, vist i Italia, Tsjekkia, USA, og Dubai  

Parat, Retriever film,skal vises på Mediterrainian Festival of New Filmmakers i Hellas  

Polhavets pionerer, Video Respecto,. St.Petersburg Maritime Film Festival, Russia,  
Filmfestivaler i Matsalu og Graz. Vist i tilsammen187 land   

Et mangfold i uttrykksform, produksjonskostnad og målgrupper basert på sterke filmmiljøer i alle landsdeler 
40 pst. kvinner/menn i nøkkelposisjoner innen 2010. Norske kort- og langfilmer, dokumentarer og tv-drama skal 
konkurrere om viktige internasjonale priser 

 

Sikre den norske filmarven og gjøre den tilgjengelig på alle plattformer. Et bredt filmtilbud i fjernsyn, biblioteker og digitale kinoer i 
hele landet. En sterk posisjon blant barn og unge som filmpublikum og filmskapere, både i skole og fritid 
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Varde, regi Hanne Larsen, produsent Mona Steffensen, Originalfilm, Tromsø 
Beste kortfilm ved Palm Springs International Short Film Festival 2008.  

Amanda i Haugesund.   

SATSING PÅ KVALITET  

For første gang mottok en nordnorsk kortfilm både en Amanda, en kortfilmpris i Palm Springs og 
dermed en nominasjonsmulighet til en Oscar. Det var kortfilmen Varde, med manus og regi av 
Hanne Larsen og produksjon ved Mona Steffensen, Originalfilm.  

Eksempler på nordnorske filmer som har mottatt filmpriser:   

Varde, beste kortfilm ved Palm Springs International Short Film 
Festival. Kvalifiserer til Oscar  
Varde var også første nordnorsk kortfilm som vant Amanda, 
Filmfestivalen i Haugesund  

Tangaroa Håvard Jenssen/ Videomaker, fikk spesialprisen "Best 
Cameramans work" under filmfestivalen i Moskva.  

Living in a minefield, Marit Gjertsen/Videomaker, Spec. Award, 
Best film on children and family matters, Aljazeera FilmFestival  

Polhavets pionerer, Kurt Salo/Video Respecto 
Best Film on the Maritim Topic, 2008 St. Petersburg Maritime 
Film Festival, Russia 
Highly Recommanded Diploma, Matsalu Int Nature Film 
festival     

Vi vil også nevne at Knut Erik Jensen mottok Æres-Amanda under filmfestivalen i Haugesund. 

Mål 2: Minst 3 nordnorske filmer skal motta filmpriser
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TALENTUTVIKLING OG KOMPETANSE  

Miljøet har fått flere unge lovende filmskapere de siste årene. 
Det er gitt utviklingsmidler til fire debutanter og produksjonsstøtte til en debutant i 2008. 
Gjennom kompetanseutviklingstiltak har vi hatt 30 unge mennesker inne på manusutviklingskurs og 
4 på regikurs i samarbeid med Hålogaland Teater og NFI. Nedenfor følger en oversikt over 
innsatsen når det gjelder kompetanseutvikling.  
Det er 24 registrerte aktive produksjonsselskap i landsdelen, men de fleste er fortsatt små og har 
behov for konsidolisering og samarbeid. Flere av disse er enkeltmannsforetak.  
Det er viktig med styrking av disse foretakene.   

KURS OG SEMINARER 
I 2008 ble det avholdt følgende kurs og seminarer:   

Aktiviteter under Tiff 2008:  
Manusforfattere møter produsenter - 35 personer deltok der fiksjonsprodusentene i Nord-Norge 
presenterte seg for nordnorske manusforfattere  

Tiff Forum 

 

En dag Pitche-seminar og en dag dokumentar- pitch med commissioning editors fra 
TV2, NRK, Filmfondet og NNFS. 5 norske, av dem 4 nordnorske prosjekter deltok. Målet var å 
videreutvikle gode prosjekter, samt å trene nordnorske filmskapere i The art of pitching   

Film fra Nord 

 

utdeling av pris i manuskonkurransen som ble startet høsten 2007  

Seminaret/Debatten - Uten sjarken  paneldiskusjon (ca. 90 deltakere) 
Sjarken og støa var tidlige ikoner for kunstnere plassert på en nordnorsk kunstplattform. Den nye 

generasjonen nordnorske filmskapere har ikke kjent behovet for slike ikoner.  

Andre kurs/seminarer: 
Regikurs - med Carsten Fromberg 21-25 april i Tromsø med 12 deltakere, regissører fra 
kortfilmkonkurransen og skuespillere fra HT lagde over ei uke 4 kortfilmer hver dag på utvalgte 
tekster.  

Langt fra Nord   På bakgrunn av konkurranse hadde 4 nordnorske manusforfattere to 
helgeseminarer hvor lengre fortellinger ble utviklet.  

PILOT (pitch) under Nordkapp Filmfestival 10-14 september i Honningsvåg i samarbeid med Norsk 
Filmforbund avd. Nord-Norge  

Kortfilm-manus - Til kortfilm-konkurransen høsten 2008 kom det inn 38 manus  
10 forfattere var med på workshop over 2 dager 
3 Manus ble plukket ut av produsenter og settes i produksjon i 2009  

NNFS har brukt kr 1.555.332,- på kompetanse og bransjehevende tiltak i 2008, inkludert noe støtte 
til vinnerfilmene.  

Mål 3: Satse på nye filmskapere i regionen  selvsagt også de etablerte 
Mål 4: Øke innsatsområde på kompetanseutvikling  
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Parat av Magne Pettersen som ble utviklet på manusworkshop   

STIPEND  

Stipendmidler 1994  2008 
Stipend er et viktig virkemiddel i kompetanseheving. Vi deler ut stipend til filmfolk som vil gå på kurs, 
reise på festivaler, hospitere på produksjoner, delta i faglige sammenhenger i inn-og utland.  

Årstall -97

 

-98

 

-99

 

-00

 

-01

 

-02

 

-03

 

-04

 

-05

 

-06

 

-07

 

-08

 

Sum

   

Antall 
bevilgninger 

10 16 10 0* 15 34 33 28 28 33 23*

 

37*

 

267   

 

I 2000 ble alle stipendmidler brukt i forbindelse med Filmmanusverksted: Nord-Norge år 2000 . 

 

I 2007 ble det også delt ut et hovedstipend pålydende kr. 70.000,- til Anniken Hoel som var 
regiassistent på spillefilmen Husker du våre drømmer av Knut Erik Jensen. 

 

I 2008 ble det også delt ut 4 manus-stipend à kr. 25.000 på til sammen kr. 100.000 til utvikling av 
novellefilmmanus i forbindelse med kortfilmkonkurransen som er videreført i 2008    

BRANSJEUTVIKLING 
Nordnorsk filmsenter skal også spille en aktiv rolle som knutepunkt for den stadig voksende 
filmbransjen i nord. Kort-og dokumentarfilm-bransjen utgjør en slags grunnstamme i det nordnorske 
filmmiljøet, og vi arbeider for at bransjen skal utvikle seg og vokse slik at vi sammen kan dekke de 
funksjoner som er nødvendig for å få en reell fiksjonssatsing på nordnorske bein. 
Vi legger vekt på å bruke alle anledninger til å få til samarbeid og utveksling på arenaer der filmfolk 
treffes. Nordnorsk Filmsenter arrangerer hvert år bransjetreff under TIFF. Her samles hele den 
nordnorske bransjen med representanter for NFI, MediaDesk og øvrige samarbeidspartnere. I år var 
også samtlige filmelever fra Kunst-og filmfagskolen i Kabelvåg med. 
Det arrangeres også andre treff-punkt for bransjen med kurs og seminarer, arrangert av 
Filmforbundet, filmfestivalene og andre, der NNFS deltar og støtter.  

Utvikling i kinobesøk og besøk på nordnorske filmer de siste årene 
Spillefilmer produsert i Nord-Norge har hatt stor suksess i 2008. Vi kan nevne Kautokeino-opprøret 
og Iskyss. Dessuten TV-serien Himmelblå. Dette er filmer vi ikke har vært inne i, fordi de faller 
utenfor vårt ansvarsområde. Men disse suksessene har gitt viktige arbeidsoppgaver til nordnorske 
filmfolk og den veksten de har ført med seg i nordnorsk filmproduksjon har betydning for bransjen. 
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Det er fortsatt stor oppslutning om Film fra Nord-programmet under TIFF. I 2008 ble det vist 7 filmer  
som var støttet av NNFS. For 2009  er det utvalgt 12 filmer som er støttet av NNFS. Billettene til 
disse forestillingen er sterkt etterspurt. 
Dette gir bud om et publikumspotensiale som nok ikke helt er tatt ut ved andre kulturmønstringer i og 
utenfor landsdelen.     

BARN OG UNGE 
NNFS har et eget ansvar for barn og unge innenfor filmfeltet. Dette er en mangeartet oppgave som 
omfatter både produksjon av film for barn og av barn.  

For produksjon av barnefilm er det ressursene fra produksjonsfondet som benyttes, og prioriteringer 
gjøres ut fra målsettinger og kunstneriske satsinger. Ved utvelgelse av prosjekter som skal få støtte, 
legges først og fremst kvalitet til grunn. Deretter vurderes den enkelte søknad opp mot hverandre, 
og ovennevnte kriterium tas med i betraktning. I kompetansehevings-satsingen arbeides det med å 
stimulere til gode barne og ungdomsprosjekter, og manus-verkstedet Langt fra nord er rettet mot å 
utvikle formater for barn og unge. To av fire kortfilmer som vant manuskonkurransen og 
produksjonspenger i 2007/2008 var korte fiksjonsfilmer for barn. En tredje kortfilm for barn ble også 
produsert.  

NNFS bidrar til å stimulere barn og unge som filmskapere. Her er aktive miljøer i Tromsø, TVIBITT, 
og i Vesterålen, Laterna Magica. NNFS har tdligere drevet opplæring av nordnorske filmarbeidere til 
å undervise i Den Kulturelle Skolesekken. Ansvaret for administrasjon av skolesekk-tilbudene har 
ligget hos fylkekommunene og kommunene.   

Når snøen faller Nordland film og Kehlet korrektur, regi David Kinsella
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De somaliske venninnene  Sonar Film/Solveig Melkeraaen  

5. Dokumentasjon av resultater   

Nedenfor følger oversikt over følgende resultater: 
- Filmproduksjoner som er ferdigstilt i 2008 
- Filmproduksjoner som har fått utviklingsstøtte i 2008 
- Filmproduksjoner som har fått produksjonstøtte i 2008 
- Stipendtildelinger 
- Kurs 
- Bransjeutvikling  

I 2008 var det ferdigprodusert 17 filmer med støtte fra Nordnorsk Filmsenter AS 
De fordeler seg med 8 fiksjon/-kortfilmer og 9 dokumentarfilm-prosjekter.  

FERDIGE PRODUKSJONER I 2008 
Tittel  Produsent/regissør 
De somaliske venninnene Sonar Film/I. Solvang og S. Melkeraaen 
Eventyret om ærfuglen Mirmar Film/David Kinsella 
De som bygger landet Speranza Film/Solveig Melkeraaen 
Killing girls Nordland Film/David Kinsella 
Edderkoppens bakeri Sweet Films/Terje Andrè Nymark 
Varde Originalfilm/Hanne Larsen 
Parat Retiever Film/Magne Pettersen 
Kampen om Barents JAB Film/Margaret Woerds, Anders Sæther og Katrine 

L.Halvorsen 
Aitin sanat/Mors ord Siivet/Anstein Mikkelsen 
Lille Frø Originalfilm/Hanne Larsen 
Når snøen faller Nordland Film/Kinsella og Dam Kehlet 
Min mors hemmelighet Lundby Film & Media/Ellen Astri Lundby 
Opptur (You`ll never walk 
alone) 

Originalfilm/Ketil Høegh 

Betydningen Originalfilm/Ketil Høegh 
Polmak i Tana Viafilm/Lars D. K. Jacobsen 
Bare vær Eyde film/Marianne Eyde 
Søpla Retiever Film/Magne Pettersen 
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UTVIKLINGSMIDLER 2008 
En del av produksjonsmidlene avsettes årlig til utviklingsmidler/forprosjekt. Det er bevilget 
utviklingsmidler til 1 samiskspråklig prosjekt, 1 kvensk og  3 prosjekter med samiske 
forfattere/regissører og tema. 
I 2008 ble det bevilget utviklingsmidler til følgende personer/prosjekt:  

Prosjekt Produsent/regissør Beløp fra NNFS 

Ailo Gaup 

 

Stempelridderen

 

Originalfilm as/Frederik Rolfsen 67.700

 

Sub-arctic wildlife

 

Nordland Film/Hans Gundersen 60.000

 

Suohppan

 

Hommat AS/Paul-Anders Simma 30.000

 

Teriberka

 

Tundra Film AS/Hilde Korsæth 75.000

 

Navnet skjemmer ingen

 

Mamru Media/Marianne Strand 45.000

 

Flukten I Norge

 

Fenris Film AS/Yvonne Thomassen 30.000

 

Sarvvis albmut

 

Siivet AS/Anstein Mikkelsen 40.000

 

Pikefossen

 

Originalfilm as/Sara Margrete Oskal 30.000

 

Lyset på yttersia

 

Originalfilm as/Frode Eilertsen 20.000

 

En outsider i Stamsund

 

Eldar Einarson 20.000

 

At bygge et minnesmerke over sig 
selv

 

Nordland Film AS/David Kinsella 75.000

 

Fra Tana til Tinget Polarfilm & TV/Stine Sand Eira 40.000

 

Den siste samejenta

 

David Kinsella Production AS 45.000

 

Usett 

 

en film blinde kan se

 

TV produsenten AS/Guro S. Bjerk 30.000

 

Portrett av en fange

 

Manifesto Film/Anniken Hoel 15.000

 

Norwegian Wood 

 

piloprosjekt

 

Lofoten Art Filmfestival 10.000

 

It`s gone be 

 

pilotprosjekt

 

Lofoten Art Filmfestival 10.000

 

Alzheimers

 

JAB Film/Hilde Korsæth 70.000

 

SUM  712.700
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PRODUKSJONSTILDELINGER 2008 
Etter innstilling fra filmfaglig direktør, vedtok styret å bevilge produksjonsmidler til følgende 
prosjekter for 2008:  

 
Prosjekt 

 
Produsent/regissør Beløp nnfs 

Varde

 
Originalfilm v. Mona Steffensen/Hanne 
Larsen              300 000

 
Parat

  
Retriever Film/Magne Pettersen 

 

300 000

  

Når snøen faller

  

Nordland Film as/David Kinsella 

 

300 000

  

You`ll never walk alone/Opptur

  

Originalfilm as/Ketil Høegh 

 

300 000

  

Barents Fashion Week

  

Kautokeino Film/Nils Gaup 

 

75 000

  

Min mors hemmelighet

  

Ellen Lundby Film & Media 

 

100 000

  

Søpla

  

Retriever Film/Magne Pettersen 

 

75 000

  

Lille Frø

  

Originalfilm/Hanne Larsen 

 

100 000

  

Betydningen

   

Originalfilm as/Ketil Høegh 

 

195 000

  

32 tause timer

  

Videomaker/Erlend Hein Lange 

 

200 000

  

Vicino alle Montagna

  

Symbiophonic/Fred Jonny Berg 

 

200 000

  

The nomads trail

  

Relation04 Media/Kalle Rikardsen 

 

250 000

  

Prinsesse i reinkapp

  

Ninnefilm as/Nils John Porsanger 

 

150 000

  

Reisen

  

Siivet as/Anstein Mikkelsen 

 

150 000

  

Vindenes hus

   

JAB Film/Magnar Mikkelsen 

 

300 000

  

Ylvingen  News on request/Silje Burgin Borch 

 

100 000

  

Kasta på land

  

Govas /Harry Johansen 

 

75 000

  

Aitin sanat/Mors ord

  

Siivet AS/Anstein Mikkelsen 

 

100 000

  

Ailo Gaup 

 

stempelridderen

  

Originalfilm as/Trond Brede Andersen 

 

230 000

  

Demokrati 

 

terrasaken

  

Christiania FilmCo/Oddvar Einarson 

 

100 000

  

Kampen om Norge

  

Videomaker/Hans Aage Hansen 

 

100 000

  

Moving Kiruna

   

Relation04 Media/Kalle Rikardsen 

 

50 000

  

SUM  

 

3 750 000
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Det er bevilget produksjonsmidler til 5 samiske og 2 kvenske prosjekt dette året. Det er det største 
antall slike prosjekter som er støttet siden oppstarten. Dette er i tråd med bestemmelsene i 
Kulturdepartementets tildelingsbrev for 2008, hvor det forutsettes at minst en samisk produksjon 
skal bevilges støtte. Det er ikke helt klart hva som er definisjonen på samisk film. Det strengeste 
kriteriet er at det er en film som er laget på samisk språk. Den mer liberale forståelsen tar 
utgangspunkt i filmens samiske tema eller opphavsmenn. 
Uansett definisjon har NNFS lagt vekt på å stimulere til produksjoner av og om samiske spørsmål.   

 

Min mors hemmelighet Ellen Lundby Film&Media   

BEVILGNINGSPRAKSIS 
Ved vurdering av søknader til produksjon legger NNFS vekt på følgende forhold: 

Kvalitet på ide og manus 
Gjennomføringsevne hos produsent og regissør 
Finansieringspotensiale 
Prosjektets betydning for den nordnorske filmbransje  

Det vil alltid være gjenstand for skjønn hvor stort beløp som skal bevilges i forhold til søknadsbeløp 
og annen finansiering. Vi ønsker å støtte våre prosjekter med tilstrekkelig penger til at filmene kan bli 
realisert i samfinansiering med andre. For lave bevilgninger pr prosjekt skaper ofte stor frustrasjon 
og fører filmfolk ut i en meningsløs runddans på jakt etter penger. Derfor trenger NNFS større 
bevilgninger til produksjon og kompetanseheving.  

En oversikt over omsøkt og innvilget beløp som viser finansieringsbehovet de to siste år.   
Søknadssum film Innvilget beløp film Totalbudsjett for 

innkomne søknader 
2007 produksjon 9.833.364 2.174.000 42.052.589 
2007 utvikling 3.015.000 970.000 23.726.158 
SUM 2007 12.848.867 3.144.000 65.726.158 

    

2008 produksjon 12.211.854 3.750.000 48.177.926 
2008 utvikling 2.397.822 712.700 6.848.629 
SUM 2008  14.609.676 4.462.700 55.026.555 
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Opptur. Originalfilm/Kjetil Høegh  

6. De sentrale hovedutfordringene for Nordnorsk Filmsenter i 
2009 og fremover  

Nord-Norge står foran store utfordringer og endringer som porten til det sirkumpolare nord. Kunst er 
et verktøy for mennesker til å forstå og fortolke sin samtid. Dette stiller krav om en aktiv og våken 
filmbransje som bør få muskler nok til å spille en rolle i endringa av Nord-Norge. For å klare dette 
trenger den nordnorske filmbransjen et sterkt Nordnorsk Filmsenter. Et filmsenter som ikke 
vingeklippes år for år, men et senter som kan styrke uavhengige og selvstendige filmer som kan 
hjelpe folk i nord, folk i Norge og folk i verden, å forstå  den omveltingen som skjer rundt oss. 
Nordnorsk filmsenter er ikke lenger en knutepunktinstitusjon i nord. Men Nordnorsk Filmsenter 
ønsker likevel i enda sterkere grad framover å fungere som et knutepunkt for utviklingen av film i 
Nord-Norge.  

De sentrale hovedutfordringene og satsingsområder for senteret i neste rapportperiode er:  

1. Endrede vilkår ved at NNFS ikke lenger skal være en knutepunktinstitusjon i landsdelen. 
2. Endring av den nordnorske kulturavtalen og filmens plass i dette bildet. 
3. Hva krever dette av organisasjonsutvikling - strategisk planlegging 
4. Arbeide for økning av produksjonsmidlene til filmmiljøet i landsdelen  
5. Kompetanseheving i filmmiljøet i landsdelen 
6. Bidra til utvikling av samisk filmproduksjon  
7. Nordkalott- og Barentssamarbeid  

Alle momentene er store områder som krever ressurser både menneskelig og økonomisk og som vil 
ligge til grunn for arbeidet med utvikling av filmsenteret i mange år framover.  

1. Endrede vilkår ved at NNFS ikke lenger skal være en knutepunktinstitusjon i landsdelen.  
Hva innebærer dette for driften og hvilke utfordringer stiller det til våre eiere? 
Dette punktet må sees i samenheng med punkt 2 under  

2. Endring av den nordnorske kulturavtalen og filmens plass i dette bildet.  
Hvilken modell skal filmaktivitetene i nord organiseres etter?  
Hvilken rolle skal NNFS spille i framtida?  
Hva krever dette av organisasjonsutvikling og strategisk planlegging?  

NNFS ser positivt på framstøt for å finne en enhetlig politkk på filmområdet i nord. 



 

                                    Årsrapport 2008  

 

20

Vi mener at NNFS bør spille en sentral rolle i denne utviklingen og at vi som organisasjon kan bli 
tillagt nye ansvarsområder og større bemanning. Vi ser fram til en klar funsjonsfordeling mellom de 
ulike aktørene i alle tre fylker.              

Filmbransjen i nord orienteres om   Styret i NNFS i arbeid 
arbeidet med ny kulturavtale    

3. Organisasjonsutvikling  strategisk planlegging 
Sentret har i siste halvdel av -07 hatt en organisasjon med bare to ansatte. Direktør og 
konsulentstillingen er slått sammen til en stilling som filmfaglig direktør. Det at organisasjonen i 
Nordnorsk Filmsenter har vært så tallmessig liten mens den filmfaglige aktiviteten er økt, går ikke 
helt opp. Vi har imidlertid ment at det vil være best å vente på lokaliseringsspørsmålet og den nye 
kulturavtalen, før en gjør de endelige vurderingene om hvordan organisasjonen skal se ut framover.   

4. Arbeide for økning av produksjonsmidlene til filmmiljøet i landsdelen  
Bevilgningen til produksjon i Nord-Norge har vært i tilbakegang de siste ti årene. Samtidig ser vi at 
filmmiljøet blir stadig mer aktivt og at ungdom utdanner seg i faget og ønsker å flytte nordover. 
Det er blant disse man finner framtidens filmskapere og som skal skape film også i det lange 
formatet. For å komme dit må de få muligheten til å produsere kort- og dokumentarfilm. En slik 
styrking vil, i tillegg til å få produsert mer god film, bidra til å styrke produksjonsselskapene i nord og 
ikke minst skape flere kulturarbeidsplasser i landsdelen.  
Skal vi kunne skape opitimisme og vekst i filmbransjen trengs det en mye større innsats både i form 
av produksjonspenger og i form av bransjeutviklingstiltak.  

NNFS forvalter penger til kort-og dokumentarfilm som kan ivareta et selvstendig kunstnerisk uttrykk. 
Vi setter nordnorske temaer på dagsorden gjennom de nordnorske stemmene som kommer til orde 
gjennom filmene. Samtidig ser vi at film er en så økonomisk krevende bransje at det må arbeides for 
også å skaffe eksterne midler til produksjon. Vi ser derfor frem til at det skal kunne opprettes et 
større selvstendig filmfond i nord, som skal kunne bidra til økt finansiering av alle typer filmer og 
prosjekter i landsdelen.  

5. Kompetanseheving i filmmiljøet i landsdelen 
For å videreutvikle det nordnorske filmmiljøet, er kompetanseheving en av de mest sentrale 
strategiene en vil satse på i tiden framover. I 2008 har dette vært prioritert høyt, både når det gjelder 
kompetanseprosjekt på fiksjon, kurs og seminarer  og stipendmidler. Man vil videreføre denne 
satsingen på workshop/studieproduksjoner i landsdelen i samarbeid med Norsk Filmutvikling og de 
andre filmsentre og fond gjennom FILMREG. En vil blant annet ved kursing bidra til en generell 
profesjonalisering av filmmiljøet og vi vil arbeide med å fange opp debutanter innen bransjen og gi 
dem mulighet til å lære faget gjennom prosessen i arbeidet.  

En annen strategi innenfor temaet kompetanseheving senteret vil jobbe med, er å kunne virke til at 
nordnorske filmarbeidere kan få spesialisert seg innen hovedfagfunksjonene i filmarbeidet. Herunder 
kan nevnes manusforfattere, regissører, fotografer, lysfolk, klippere, produsenter/produksjonsledere, 
kostyme, sminke etc. Dette vil styrke kvaliteten på de ferdige filmene og i større grad gi nordnorske 
filmarbeidere mulighet til å få arbeid på spillefilmer og større dramatiske produksjoner.  
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Etter flere år med profesjonell satsing på fiksjon, ønsker filmsenteret i tiden framover også å satse 
på utviklingsprosjekter for dokumentarfilm. En sentral utfordring for dokumentarfilm er 
internasjonalisering. Vi har derfor satt igang tiltaket BelowZero som blir nærmere presentert under 
punkt 6.  

 

The Firekeepers, Sonar Film  

6. Bidra til utvikling av samisk filmproduksjon   

Nordnorsk Filmsenter har et særlig ansvar for samisk film. Siden etableringen av Samisk 
Filmforbund i 1996 har samisk film- og filmproduksjon stått på dagsordenen. Samisk Filmforbund er 
med i styret og har på den måten direkte kontakt med senteret gjennom dette arbeidet.   

Nordnorsk Filmsenter ønsker også som et landsdelstiltak, å ivareta samiske filminteresser best 
mulig i et samspill med Sametingets kulturkomite og aktører fra det samiske filmmiljøet.   
Vi støtter det arbeidet som nå gjøres for å få opprettet et Internasjonalt Samisk Filmsenter i 
Kautokeino.  

Filmsenteret har bevisst gjennom bevilgninger gitt støtte til samiske søkere, da dette er ett av 
satsningsområdene i de tre nordligste fylkenes plandokument - ikke bare på kultursektoren, men på 
hele virksomheten. Senteret vil følge opp den etablerte kontakten med Samisk kulturråd i forbindelse 
med teksting av filmer til samisk.  

Samisk kultur og filmkultur spesielt, stanses ikke av landegrensene og Sapmi er identisk med 
"Nordkalotten" - inkludert Nordvest-Russland. Filmsenteret ser i denne sammenhengen  med 
interesse på utvikling av Barentsregionen. Dette kan videreutvikles og gi konstruktive resultater på 
sikt.  
Nordnorsk Filmsenter kan bli et virkemiddel i utviklingen av Nordkalott-samarbeidet og Barents-
regionen. Dette betinger imidlertid at senteret settes i stand til oppgavene med midler til drift/aktivitet 
og produksjon fra statsbudsjettet framover.  

7. Nordkalott- og Barentssamarbeid 
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Kontakten og nettverksbyggingen mellom Filmpool Nord, Poem og Nordnorsk Filmsenter har fortsatt 
i 2008. Dette Nordkalott-samarbeidet er i øyeblikket ivaretatt gjennom prosjektet Filmbågen der 
FilmCamp er den norske samarbeidsaktøren. 
Nordnorsk Filmsenter tok i 2008 initiativet til et viktig og fremtidsrettet samarbeidstiltak av mer 
internasjonal karakter: Below ZERO.   

Below ZERO er en ny arena for co-finansiering, nettverksbygging og bransjeutvikling innenfor 
internasjonal dokumentarfilm, med tematisk fokus på livet nord for polarsirkelen. Arrangementet er 
en møteplass mellom produsenter og det internasjonale distribusjons-, TV og finansieringsmarkedet.   

Nordnorsk Filmsenter og European Documentary Network (EDN) står som arrangører innenfor 
rammen av Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) i januar 2009. Her er FilmCamp en 
samarbeidspartner.  

EDN er de fremste eksperter på denne typen møter mellom filmprodusenter og det internasjonale 
markedet. Om Below ZERO blir et permanent tiltak, vil det bli det første av sitt slag i Norden. De 
øvrige steder for slike forum er Amsterdam, Thessaloniki og Barcelona.  

12 utvalgte filmprosjekter fra hele verden med tematisk fokus på livet nord for polarsirkelen plukkes 
ut og presenteres overfor finansiører, oppkjøpere/ programredaktører fra det internasjonale TV-
markedet, i tillegg til de nordiske.  

Filmprodusenter fra flere land møter i tillegg hverandre og etablerer samarbeidsprosjekter.  

Dette arrangementet vil øke den internasjonale mediefokusen på nordområdene samt øke 
kompetansen, nettverkene, markedstilgangen og aktiviteten til filmprodusenter i vår region. 
Det første Below Zero arrangeres i Tromsø 15 januar 2009. 30 internasjonale prosjekt er påmeldt, 
12 er plukket ut for deltakelse og 12 commisioning editors fra internasjonale TV-kanaler og fond vil 
delta.     

QuickTime and a
TIFF (ukomprimert) decompressor

are needed to see this picture.

 

Internasjonalt pitcheforum      
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AVSLUTNING    

Hovedinnholdet i søknaden for år 2010, som har innvirkning på økonomi kan kort oppsummeres i 
følgende punkter: 

o Driftsbudsjettet for 2010 er regulert i forhold til budsjett for 2009 med 6 % økning  

o Produksjonsbevilgning søkes økt til kr. 9 000 000 for å imøtekomme filmarbeidernes behov 
innen det nordnorske og samiske miljøet i senterets geografiske dekningsområde. 

o NNFS søker midler til kompetanseutvikling, fagkurs og stipend på kr 1.500.000 

o Nordnorsk Filmsenter søker ekstra midler til kompetanseutvikling for fiksjon. Søknadssum 
kr. 600 000. 

o Nordnorsk Filmsenter søker midler til internasjonalisering og dokumentarutvikling gjennom 
verksteder og fortsatt arrangement av Below ZERO. Søknadssum kr 1.400.000 

o Nordnorsk Filmsenter søker egen satsing på kvinner og fiksjon på kr 500.000 

o Nordnorsk Filmsenter søker egen satsing på samisk fiksjon på kr 500.000 

o Barn og unge. Særskilt satsing på interaktiv dramaproduksjon på kr 1.000.000 

o Utvikle og opprettholde senterets utadvendte aktivitet overfor brukerne i landsdelen.  

Hovedmål og resultatmål for tiden framover er skissert i søknad om driftstøtte til eierne og 
produksjonsstøtte til KKD for 2010.    

7. REGNSKAPSANALYSE  

Regnskapstall  2008  med balanse framlegges i sin helhet. Regnskapet for 2008 er under revisjon 
og revisjonsberetningen vil bli ettersendt.   

Årsregnskapet 2008  

Ifølge Kirke- og kulturdepartementets retningslinjer skal avvik mellom arbeidsbudsjett og regnskap 
på mer en 10 % kommenteres.    

1 Administrasjon REGN 31.12.08   Budsjett 2008  Avvik  
Lønn sosiale utgifter 719,617 1,000,000  - 280383   - 28%  
Avviket skyldtes at stillingen som daglig leder var vakant i nesten 3 mnd.  
Oppgavene ble da dekket av ekstern konsulent   

Pensjonsforsikring 95,732 115,000  - 19268 - 16 % 
Avviket skyldes vakanse i stillingen som daglig leder i 3 mnd.   

Arbeidsgiveravgiftspost 43,269 15,000  +28269 + 188% 
Avviket skyldes at daglig leder i 2008 skattet til dyrere arbeidsgiveravgiftsone  

Reiseutgifter ansatte 261,411 300,000  - 38589 - 12% 
Ansatte reiste mindre enn forutsatt  

Rekrutteringskostnader 37,897 0  + 37.897  
Stillingen som daglig leder ble vakant og måtte besettes. 
Dette krevde høyere rekrutteringskostnader enn forutsatt  

Opplæring ansatte 0 25,000  +25.000  
Det ble ikke arrangert opplæring for ansatte i 2008            
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2 Styret REGN 31.12.08 Budsjett 2008   
Honorar og tapt arb.fortj. 168,937 150,000  +18937 + 12% 
Styret spilte en mer aktiv rolle og la ned mer arbeidstid i NNFS enn forutsatt   

Reiseutgifter 179,738 150,000  +29738 + 19% 
Dette avviket skyldtes også større styreaktivitet enn forutsatt  

Representasjon-møter 41,378 50,000  -8622 - 17% 
Styret  valgte å bruke mindre penger til representasjon          

3 Drift REGN 31.12.08 Budsjett 2008   
Kontorutgifter 48,327 40,000  +8327 + 20% 
Avviket skyldes økt aktivitet i administrasjonen  

Internett, web 80,690 50,000  +30690 + 61% 
Avviket skyldes store kostnader med servertjenester og flere brukere  

Porto 4,000 12,000  -8000 - 66% 
E-post overtar etterhvert mer av post-tjenestene  

Telefon 58,896 90,000  -31104 - 34% 
Administrasjonen legger vekt på å spare på telefonkotnadene  

Kunngjøringer/markedsføring 57,306 75,000  -17694 - 23% 
Vi har foretatt en budsjettjustering  
slik at rekrutterinskostnadene legges under post 1, administrasjon  

Tidsskrifterabonnem./kontingent

 

35,071 15,000  +20071

 

+ 133% 
Merforbruket skyldes bl.a. at NNFS er blitt medlem av KS-Bedrift for å sikre advokathjelp   

Vedlikehold 17,057 30,000  -12943 - 43% 
Det ble utført mindre vedlikehold  

Regnskap 115,056 100,000  +15056 + 15% 
Det er brukt noe mer tid på regnskapsveileding         

4 Utgifter distribusjon REGN 31.12.08 Budsjett 2008   
Aktiviteter distribusjon 16,005 50,000  -33995 - 67% 

 

Kostnader til distribusjon er redusert grunnet avlysning av enkelte festivaler        

5 Inventar/Utstyr/Bygg REGN 31.12.08 Budsjett 2008   
Kontorinventar 0 30,000  +30000

  

Kontorteknisk utstyr 8,611 20,000  -11389 - 56% 
Det er ikke innkjøpt kontorinventar eller nytt datautstyr i 2008, slik vi hadde budsjettert for.  

Avskrivninger kont.uts/invent 65,000 50,000  +15000

 

+ 30% 
Økt kostnad til avskriving av investering i nettsider         

7 Kompetanseheving  REGN 31.12.08 Budsjett 2008   
Kurs/seminarer i egen regi 331,925 190,000  +141925

 

+74% 
Dette har vært et satsningsområde for NNFS i 2008 og merforbruket har derfor vært bevisst og 
ønsket.  

Stipend til utøvere 236,636 200,000  +36636

 

+18% 
Stipend til utøvere er et viktig bransjeutviklinde tiltak og det har vært mer aktivitet under 
Filmfestivalen i Tromsø som førte til økt stipendbruk  
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Mer enn 6 60,413 200,000  -139587 -69% 
6 fra Nord 0 575,000  -575000  
Her hadde vi satt av penger til et kompetanseutviklingsprosjekt på manus 
Underforbruket er et resultat av en budsjett-justering i forhold til en ny post som vi kaller 
produksjonsstøtte/manusskonkurranse  

Produksjonsstøtte/manuskonkurranse 700,000  0  +700000  
Se kommentar i forhold til postene ovenfor. 
NNFS valgte å gi produksjonspenger til de beste manuskriptene   

Below zero 09/10 226,358  0  +226358

  

Dette er et nytt satsingsområde: Pitcheforum for internasjonal finansiering og co-produksjon 
Vi anser dette som et viktig tiltak og har valgt å bruke kompetansehevingsmidler for å få det 
etablert.      

Finansposter REGN 31.12.08 Budsjett 2008   
Renteinntekter 287,639 150,000  137639 +91% 

 

Rentekostnader 46,776 40,000  +6776 +16% 
Rentesituasjonen forandret seg i løpet av året slik at vi fikk forhøyet beløp både på inntekter og 
kostnader           

Vurdering og redegjørelse

 

Det var i 2008 budsjettert med et resultat på kr 134.786. Resultatet ble kr 181.295. 
Bedring i resultatet skyldes effektiv drift og redusert bemanning i perioder av året. 
Senterets direktør har vært avlønnet i lønnsats 450 000 fram til 30.august.  
Ny direktør har vært avlønnet i 50% stilling med kr 500.000 i årslønn fra stillingstiltredelse 24 
oktober. 
Styret har fått utbetalt kr. 168937,- i tapt arbeidsfortjeneste og styrehonorar dette året.  
Revisorfirmaet Inter Revisjon Finnmark har mottatt kr. 20625,- for revisjon i 2008.  
Nordnorsk Filmsenter har god likviditet 



 

                                    Årsrapport 2008  

 

26

8. RESULTATREGNSKAP  
Noter Regnskap 2008 Regnskap 2007

Driftsinntekter        

Driftsinntekter fra dep.  2789000 2789000
Tilskudd fra eierne 1 1195286 1195286
Annen inntekt      2 1383 180429
Leieinntekter bygg  40000 39000    

Sum driftsinntekter  4025669 4203715    

Driftskostnader         

Tjenesteyting/administrasjon    
Lønn sosiale utgifter  3 719617 810690
Konsulentbistand/innleid hjelp  245437 86030
Arbeidsgiveravgift  43269 26164
Pensjonsutgifter        3             95732 91186
Refusjon sykepenger/div. lønn  -2217 -33141
Reiseutgifter ansatte  261411 193632
Rekrutteringskostnader  37897 0
Opplæring ansatte  0 11440    

Styret    
Honorar 8 168937 210673
Representasjon-møter                  

 

           41378 49213
Reiseutgifter   179738 213909    

Drift    
Kontorutgifter   48327 36797
Porto  4000 4765
Telefon    58896 43148
Internett, web  80690 49449
Kunngjøringer/markedsføringer      57306 73848
Tidskrifter/kontingenter          35071 29385
Husleie/strøm          14400 14400
Brendsel/lys/renhold     43833 30507
Kommunale avgifter  15329 14869
Vedlikehold     17057 1099
Forsikringer  25229 24020
Faste serviceavtaler/IT 
konsulentbistand  42756 48031
Regnskap  115056 109281
Revisjon  20625 20000
Arbeidsmiljøtiltak  1920 5901
Diverse  8539 8790
Velferdsmidler ansatte  5087 922    
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Resultatregnskap forts. Noter Regnskap 2008 Regnskap 2007

Utgifter distribusjon    
Frakt/porto  0 0
Film-/videokopier  0 0
Bittelitt  0 0
Tromsøpalmen/festivalpriser  10000 10375
Diverse (Kort og godt fra Nord)  17860 54169    

Inventar/utstyr    
Kontorinventar  0 0
Kontorteknisk utstyr  8611 6990
Film/videoteknisk utstyr  0 0
Inventar/utstyr/avskrivninger                    65000 65000
Avskrivninger bygg  43000 43000    

Utgifter ved utleie    
Frakt  114 0
Vedlikehold  0 0
Tekniske forbruksvarer  0 0    

Kompetanseheving (utøvere)

    

Kurs/seminarer  331925 270188
Stipend  236636 128378
Utgifter Prosjektarbeid/Produksjonstøtte

  

986771 1515627
Sum driftsutgifter  4085237 4268735    

Driftsresultat  -59568 -65020        

FINANSPOSTER    
Renteinntekter  287639 154883
Rentekostnader  46776 39149
Sum finansposter  240863 115734    

Årsresultat  181295 50714    

OVERFØRINGER    
Overført annen Egenkapital  181295 50714
Sum overføring  181295 50714               
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9. BALANSEN  
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10. NOTER     NORDNORSK FILMSENTER   

1 Tilskott fra eierne  
Nordland fylkeskommune kr.  517957  
Troms fylkeskommune kr.  358586  
Finnmark fylkeskommune kr.        199214      
Nordkapp kommune                            kr.  119529  
Til sammen kr.  1195286  

2 Annen inntekt    
Inntekter distribusjon/salg utstyr kr. 1383  
Prosjektinntekter  kr.  0  
Leieinnt. bygg kr. 40000  

 3 Lønn  
Utbetalt lønn direktør i 2008 :  kr 341882  
Gjennomsniytlig antall ansatte 2 personer  
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har tegnet 
For selskapets ansatte. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Premien 
kostnadsføres løpende, og det er i 2008 betalt kr 95.732 i premie vedr. tjenestepensjon. Det er 2 
personer med i ordningen.  

4 Inventar/utstyr/avskrivninger    

 Nyanskaffet utstyr har en levetid på 3 - 5 år  
for NNFS`s vedkommende, og er avskrevet med kr65000    

Driftsmidler/Inventar/utstyr  
Anskaffelseskost kr         195050  
Akk. Avskrivninger kr         130050  
Bokført verdi 1.01.08 kr 65000  
Tilgang i året 08 kr 0  
Sum kr 65000   

Årets avskrivninger kr     65000   
Bokført verdi 31.12.08 kr               0       

5 Annen kortsiktig gjeld  
Påløpne renter kr    3800   
Påløpne honorarer/Forsk.bet.inntekter kr 5000  
Påløpne kurs/stipend kr 0   
Skyldig arbeidsgiveravgift / kontigent kr     71657

   

Til sammen kr     80457

  

6                        Forretningsbygg/avskrivninger  
Forretningsbygg avskrives i takt med nedbetaling (avdrag)  
På lånet. Levetid er på 25 år.  
Foretningsbygg  
Anskaffelseskost kr.       1202643  
Akk. Avskrivninger kr.        342643   
Bokført verdi 01.01.08 kr. 860000  
Årets avskrivninger kr. 43000  
Bokført verdi 31.12.08 kr. 817000     

7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon     

Aksjekapitalen pr. 31.12.2008 består av følgende:     

Antall aksjer  Pålydende  Balanseført 
         4                                    25000   100000    
    
  Eierstruktur   
  De største aksjonærene pr. 31.12.2008 var:      

Aksjer Eierandel  
Nordkapp kommune    1 25%  
Finnmark fylkeskommune   1 25%  
Troms fylkeskommune   1 25%  
Nordland fylkeskommune   1 25%  

8 Det er utbetalt kr. 20625 i revisjonshonorar og kr. 168 937 i honorar til styret for 2008. 
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9  Pantstillelser         
2008  2007    

Av selskapets bokførte gjeld   4603.970  4172.683     

Er sikret ved pant    506.923  600.430     

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld er :     

Forretningsbygg    817.000  860.000  

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12 i år kroner  0 og pr 31.12  
i fjor kroner  93.500.    

Regnskapsprinsipper: 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt 
relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. 

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god 
regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om 
regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og 
vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). 

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. 

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

 

Inntektsføring 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 
Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved 
salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. 

Anleggsmidler  

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av 
avskrivningsbeløp. 

Vedlikehold / påkostning 
Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter 
som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til 
bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardhevning 
av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres. 

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig 
tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I 
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.  

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. 

Pensjonsforpliktelser 

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og 
pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.             
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11. REVISJONSBERETNING   

  



 

                                    Årsrapport 2008  

 

32

12 VEDLEGG MED FILMREGNSKAP  

PRODUKSJONSBEVILGNINGER TIL NORDNORSK FILMSENTER AS I FORHOLD 
TIL INNKOMNE SØKNADER 1998 - 2008  

Produksjonsbevilgninger i forhold til innkomne søknader     

Disponibelt til produksjon Innkomne søknader 
1998

 
3 260 000

 
12 000 000

 

1999

 

3 360 000

 

13 589 799

 

2000

 

3 360 000

 

16 822 640

 

2001

 

3 459 000

 

11 732 921

 

2002

 

3 563 000

 

10 959 152

 

2003

 

4 302 000

 

16 017 966

 

2004

 

3 787 000

 

11 344 000

 

2005

 

3 250 000

 

12 952 074

 

2006

 

3 268 000

 

19 336 500

 

2007

 

3 428 000

 

12 848 867

 

2008

 

3 428 000

 

14 609 676

  

Kommentar 
Etter innføringen av filmkonsulentordningen er pågangen av søknader redusert. De potensielle 
søkere henvender seg først til filmfaglig direktør og får råd og veiledning, med det resultat at 
søknadene til Nordnorsk Filmsenter er færre, men prosjektene det søkes til er utviklet i langt høyere 
grad. Vi har med andre ord sett en profesjonalisering som konsekvens av ordningen.    

UTVIKLINGSPROSJEKT OVERSIKT PR 31.12.2008  

Tittel Produsent Dato Bevilgn

 

Utbetalt Saldo 
Mørkets hastighet Torbjørn Øiesvold 

 

07.06.2005

  

5 000

  

4 000

 

Kr. 1 000 
tilbakeført 
prod.fondet 

Santas reindeer Siivet AS 
Anstein Mikkelsen 

 

21.03.2006

  

50 000

  

50 000

   

Arctic doomsday 
valut  Lisbeth Dreyer 

 

20.12.2006

  

30 000

  

20 000

 

Kr 20 000 
tilbakebetalt 
ikke 
benyttet 

 

Ingrediens  Terje Andrè Nymark 

 

20.12.2006

  

23 000

  

23 000

   

Grenseløst  Kalle Rikardsen 

 

20.12.2006

  

35 000

  

35 000

   

Kasta på land  Harry Johansen 

 

22.03.2007

  

20 000

  

20 000

  

Hvis du er i 
himmelen 

Manifesto Film 
Anniken Hoel 

 

22.03.2007

  

30 000

  

30 000

  

10 000

  

Pappa kom hem 
News on request 
Stein Elvestad 

 

22.03.2007

  

30 000

  

30 000

   

Regine Normann 
News on request 
Trond Lillealtern 

 

22.03.2007

  

30 000

  

30 000

  

Ilmat sanat  uten 
ordene 

Siivet AS 
Anstein Mikkelsen 

 

22.03.2007

  

20 000

  

20 000

   

Guttan fra Myra 
Nordland Film 
Hans Gundersen 

 

22.03.2007

  

30 000

  

30 000

    

Allina Schwarze ikon 
Sense Eye 
Production v/Slettli 

 

22.03.2007

  

20 000

  

20 000

   

Marte Vold 
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Play 2007 Ole Giæver 11.06.2007

 
60 000

 
60 000

 
Da musegutten falt I 
tønna 

Nornet AS 
Linda Madsen 

 
11.06.2007

  
50 000

  
50 000

   
Aliana og Lilliana 

Videomaker AS 
Kari Berge 

 
11.06.2007

  
30 000

  
30 000

   
Henningsvær hva nu  Marianne Eyde 

 
11.06.2007

  
40 000

  
40 000

   
Belgica 

Relation04 Media  
Kalle Rikardsen 

 
11.06.2007

  
40 000

  
40 000

   

Niilas Somby 
X-factor Films 
Ulf Myrvold 

 

11.06.2007

  

30 000

  

30 000

   

Don Gustavo 
Flimmer Film AS 
Paolo Chavaria 

 

11.06.2007

  

30 000

  

30 000

   

Barents TV 
JAB Film 
John Arvid Berger 

 

11.06.2007

  

40 000

  

40 000

   

Senjatrollet 
Orange Productions 
Kirsti Westerbotn 

 

14.09.2007

  

100 000

  

100 000

   

Fandens virkelighet 
Saniola Productions 
Guro S. Bjerk 

 

14.09.2007

  

40 000

  

40 000

   

Varde 
Originalfilm as 
Hanne Larsen 

 

14.09.2007

  

30 000

  

30 000

   

Arctic sound 
Originalfilm as 
Mika Ronkainen 

 

21.09.2007

  

75 000

  

75 000

   

Porsangerdrapet 
Pomor Film 
Knut Skoglund 

 

19.10.2007

  

30 000

  

30 000

   

Brottsjø  Leif Roald Larssen 

 

04.12.2007

  

20 000

  

20 000

   

Zakrariassen må dø 
Retriever Film 
Magne Pettersen 

 

04.12.2007

  

20 000

  

16 000

  

4 000

  

Vindenes hus  Magnar Mikkelsen 

 

04.12.2007

  

40 000

  

40 000

   

Mot slaktevekt 
Teaterkompaniet 
Vegard Dypvik 

 

04.12.2007

  

20 000

  

20 000

  

Ailo Gaup 

 

stempelridderen 
Originalfilm as 
Trond B.Andersen 

 

28.01.2008

  

67 700

  

67 700

   

Sub-Artic Wildlife 
Nordland Film as 
Hans Gundersen 

 

06.02.2008

  

60 000

  

45000

  

15 000

  

Suohppan 
Hommat AS 
Paul-Anders Simma 

 

15.04.2008

  

30 000

  

20 000

  

10 000

  

Teriberka 
Tundra Film AS 
Hilde Kortsæth 

 

15.04.2008

  

75 000

  

50 000

  

25 000

 

Navnet skjemmer 
ingen 

Mamru Media 
Marianne Strand 

 

02.07.2008

  

45 000

  

30 000

  

15 000

  

Flukten i Norge 
Fenris Film 
Yvonne Thomassen 

 

02.07.2008

  

30 000

  

30 000

    

Sarvvis albmut 
Siivet AS 
Anstein Mikkelsen 

 

02.07.2008

  

40 000

  

30 000

  

10 000

  

Pikefossen 
Originalfilm as 
Sara M Oskal 

 

02.07.2008

  

30 000

  

20 000

  

10 000

  

Lyset på yttersia 
Originalfilm as 
Frode Eilertsen 

 

02.07.2008

  

20 000

  

14 000

  

6 000

 

En outsider i 
Stamsund  Eldar Einarson 

 

25.08.2008

  

20 000

  

16 000

  

4 000

 

At bygge et minnes-
merke over sig selv  

Nordland Film as 
David Kinsella 

 

25.08.2008

  

75 000

  

50 000

  

25 000

  

Fra Tana til tinget 
Polar Film & Media 
Stine Sand Eira 

 

25.08.2008

  

40 000

  

30 000

  

10 000
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Den siste samejenta 
David Kinsella 
Productions AS 

 
25.08.2008

  
45 000

  
30 000

  
15 000

 
Usett  en film blinde 
kan se 

TV produsenten AS 
Guro S. Bjerk 

 
08.09.2008

  
30 000

  
20 000

  
10 000

  
Portrett av en fange 

Manifesto Film 
Anniken Hoel 

 
08.09.2008

  
15 000

  
10 000

  
5 000

 
Norwegian wood 

 
pilotprosjekt 

Lofoten Art 
Filmfestival 

 
05.12.2008

  
10 000

  
7 000

  
3 000

 
It`s gone be 

 
pilotprosjekt 

Lofoten Art 
Filmfestival 

 
05.12.2008

  
10 000

  
7 000

  
3 000

  

Alzheimers 
JAB Film 
Hilde Korsæth 

 

19.12.2008

  

70 000

        

PRODUKSJONSOVERSIKT PR 31.12.2008   

Tittel Produsent/regi Dato Bevilgn Utbetalt Saldo 
Skuddene på 
Martinsen 

Orvung Film AS 
Benedikte Orvung 

14.08.03 400 000 335 000 65 000 

 

Bakgårn 
Jab Film 
John Arvid Berger 

15.09.04 150 000 144 000 6 000 

Noe kan bare danses Nova Vision as 
Aase Hilde Brekke 

15.09.04 60 000 57 000 3 000 

Sightseer  Filmfalken 08.11.04 150 000 90 000 60 000 

Credo  Filmfalken 13.04.05 200 000 190 000 10 000 

Sound the 
Landscape  

Sonar Film 
Ingeborg Solvang 

19.01.06 150 000 150 000  

Polmak i Tana  Viafilm 
Lars Daniel K. 
Jacobsen 

03.04.06 335 000 320 000 15 000 

Den ærefulle koloni  Filmfalken 16.05.06 150 000  150000 

Kampen om Barents  JAB Film/Tellus 
Works 
Eirik Aure 

16.05.06 200 000 200 000  

De somaliske 
venninnene  

Sonar Film 
Ingeborg Solvang 

16.05.06 150 000 150 000  

Eventyret om 
Ærfuglen  

Mirmar 
David Kinsella 

16.05.06 250 000 250 000  

Drømmen om 
Brittannia  

Pomor Film 
Ann Coates 

16.05.06 150 000 38 000 112 000 

Skyggen over 
Lockerbie  

Video Respecto 
Kurt Salo 

29.06.06 325 000 196 000 129 000 

Edderkoppens 
Bakeri  

Le petit balcon 
Terje A. Nymark 

20.12.06 50 000 50 000  

Tangaroa  Videomaker as 
Håvard Jensen 

20.12.06 58 000 58 000  
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Fredløs jeger   Gundersen 
Naturvideo/H.Gund
ersen 

20.12.06 75 000 75 000   

The only 
disease/Affection  

Originalfilm as 
Frode Eilertsen 

20.12.06 50 000 50 000  

A beatiful 
tragedy/Ballerina  

FactionFilm 
David Kinsella 

22.03.07 200 000 200 000  

Iskaldt  JAB Film 
Erik Smith Meyer 

22.03.07 100 000 100 000  

Den gamle mannen  Titan Film 
Production /Gustav 
Kvaal 

22.03.07 50 000 50 000  

De som bygger 
landet  

Speranza Film 
Solveig Melkeraaen 

22.03.07 50 000 50 000  

Ingen forstod at jeg 
forstod  

Moment TV 
Mona Friiis 
Berteussen 

22.03.07 50 000 30 000 20 000 

Å puste ut musikk  News on request 
(NOR) 
Trond Eliassen 

11.06.07 150 000 91 000 59 000  

Dikter langs en fjord  Originalfilm as 
Trond Brede 
Andersen 

11.06.07 100 00  100 000 

Zoom de temps  Retriever Film 
Magne Pettersen 

11.06.07 150 000 144 000 6 000 

Killing girls  Nordland Film 
David Kinsella 

14.09.07 300 000 270 000 30 000 

Utklippsboken/ 
arb.magasinet 

Kinefilm v/Kine 
Aune 

14.09.07 50 000 35 000 15 000 

Pappa kom hem  News on request 
(NOR) 
Stein Elvestad 

03.12.07 350 000 245 000 105 000 

Norge i krig/Soldaten  Videomaker as 
Erlend Hein Lange 

03.12.07 250 000 225 000 25 000 

Utsi & Utsi  Pomor Film 
Knut Skoglund 

03.12.07 239 000  239 000 

Sommerhuset  4 ½ v/Karin Julsrud/

 

Ole Giæver 
03.12.07 90 000 90 000  

Den siste vinteren Ekkofilm  03.12.07 75 000  Ikke 
benyttet 
tilbakeført 
prod.fondet 

Varde Originalfilm 
Hanne Larsen 

24.01.08 300 000 300 000  

Når snøen faller Nordland Film 
David Kinsella 

24.01.08 300 000 225 000 75 000 

Parat Sweet Films 
Magne Pettersen 

24.01.08 300 000 300 000  

YNWA/ Opptur Originalfilm as 
Ketil Høegh 

24.01.08 300 000 225 000 75 000 

Barents Fashion 
Week 

Kautokeino Film 
Nils Gaup 

05.03.08  75 000 67 000 8 000 

Min mors 
hemmelighet 

Ellen Lundby Film 
& Media 

05.03.08 100 000 90 000 10 000 

Søpla Retriever Film 
Magne Pettersen 

05.03.08 75 000 67 000 8 000 
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Lille Frø Originalfilm as 
Hanne Larsen 

05.03.08 100 000 100 000  

Betydningen Originalfilm as 
Ketil Høegh 

05.03.08 195 000 175 000 20 000 

32 tause timer Videomaker as 
Erlend Hein Lange 

05.03.08 200 000 180 000 20 000 

Vicino alla Montagna Symbiophonic as 
Fred Jonny Berg 

05.03.08 200 000 180 000 20 000 

The nomads trail Relation04 Media 
Kalle Rikarsen 

30.06.08 250 000  250 000 

Prinsesse i reinkapp Ninne Film 
Nils John 
Porsanger 

30.06.08 150 000 105 000 45 000 

Reisen Siivet AS 
Anstein Mikkelsen 

30.06.08 150 000  150 000 

Vindenes hus JAB Film 
Magnar Mikkelsen 

30.06.08 300 000  300 000 

Ylvingen News on Request 
(NOR) 
Silje Burgin Borch 

30.06.08 100 000 70 000 30 000 

Kasta på land Govas as 
Harry Johansen 

06.11.08 75 000  75 000 

Aitin sanat/Mors ord Siivet AS 
Anstein Mikkelsen  06.11.08  100 000  90 000  10 000 

Ailo Gaup 

 

stempelridderen 
Originalfilm as 
Trond Brede 
Andersen 

06.11.08 230 000  230 000 

Demokrati 

 

Terrasaken 
Christiania FilmCo 
Oddvar Einarson 

06.11.08 100 000  100 000 

Kampen om Norge Videomaker as 
Hans Aage Hansen 

06.11.08 100 000  100 000 

Moving Kiruna Relation04 Media  
Kalle Rikarsen 

06.11.08 50 000  50 000 

  


